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FUNKCINIŲ PRA1YBŲ ATASKAITA
2018 m. lapkričio 30 d. Nr. CS-3
Gargždai
1. PRANEŠĖJAS.
Klaipėdos rajono savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis
specialistas (civilinės saugos koordinatorius) Vladislovas Bernotas.
2. VYKDYMO DATA. 2018 m. lapkričio 30 d. 9.00 - 12.00 vai.
3. VYKDYMO VIETA. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos posėdžių salė,
Klaipėdos g. 2, Gargžda: ir Klaipėdos rajono savi\aldybės švietimo centro patalpos, Kvietinių g. 30,
Gargždai.
4. TEMA. „Savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro ir Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veiksmai likviduojant
afrikinio kiaulių maro židinį žemės ūkio bendrovės „Vėžaičiai" kiaulių fermoje, Pagerdaujo kaime,
Vėžaičių seniūnijoje".
5. RŪŠIS. Savivaldybės lygio funkcinės pratybos.
6. DALYVIAI
6.1. Funkcinių pratybų vadovas - Česlovas Banevičius, Savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas, Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro koordinatorius;
CS funkcinių pratybų operacijų vadovas - Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
Viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Antanas Bauža.
6.2. CS funkcinių pratybų gelbėjimo darbų vadovas - Klaipėdos valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos Viršininko pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Virgilijus
Valantinas.
6.3. Pratybose dalyvavo ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nariai, Klaipėdos
apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriaus atstovai, Klaipėdos
valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba, Vėžaičių seniūnija, ŽŪB „Vėžaičiai" (dalyvių sąrašas
pridedamas).
7. FUNKCINIŲ PRATYBŲ TIKSLAS:
7.1. tobulinti Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių ir Valstybinės
maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau Klaipėdos VMVT) praktinius įgūdžius likviduojant afrikinio kiaulių maro židinį, įvertinti sąveiką
tarp Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos, ekstremaliųjų situacijų operacijų centro,
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos valstybines maisto ir veterinarijos tarnybos,
civilinės saugos pajėgų bei įmonių lokalizuojant ir likviduojant afrikinio kiaulių maro židinį.
7.2. Patikrinti Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano bei Klaipėdos VMVT
užkrečiamųjų ligų kontrolės centro (ULKC) ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos
ekstremaliųjų situacijų komisijos (ESK) bendrų veiksmų plano ypač pavojingų gyvūnų ligų
pasireiškimo atveju realumą afrikinio kiaulių maro metu.

7.3. Įvertinti sąveiką tarp Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos, ekstremaliųjų
situacijų operacijų centro, civilinės saugos pajėgų bei įmonių lokalizuojant ir likviduojant afrikinio
kiaulių maro židinį.
8. FUNKCINIŲ PRATYBŲ UŽDAVINIAI:
8.1. patikrinti Operacijų centro ir Kla,pėdos VMVT sugebėjimus analizuoti ir vertinti
susidariusią situaciją, prognozuoti galimas jos pasekmes, priimti pagrįstus sprendimus, rinkti ir
perduoti informaciją, rengti būtinus dokumentus;
8.2. rinkti ir perduoti informaciją, rengti būtinus dokumentus;
8.3. užtikrinti glaudų bendradarbiavima su Savivaldybės atsakingomis institucijomis bei
įmonėmis lokalizuojant ir likviduojant afrikinio kiaulių maro židinį.
9. FUNKCINIŲ PRATYBŲ EIGA. Funkcinių pratybų metu dalyviai pagal gautas
sąlygas ruošė atitinkamas dokumentus, vertino esamą padėtį, priiminėjo sprendimus. Funkcinių
pratybų metu buvo panaudotos vaizdinės ir techninės (kompiuteriai, telefonas).
10. IŠVADA. Savivaldybės lygio funkcinės pratybos įvertintos gerai.
11. PASIŪLYMAI KITOMS FUNKCINĖMS PRATYBOMS TOBULINTI:
11.1. Panaudoti daugiau techninių priemonių.
11.2. Pateikti daugiau bei tikslesnę infoimaciją informacinėje lentoje.
11.3. Funkcinių pratybų organizaciniuose nurodymuose numatyti apibendrintas užduotis.
11.4. Funkcinių pratybų sąlygose operacijų centro grupių vadovams numatyti tikslesnes
užduotis.
11.5. Pratybų dalyviams suteikti daugiau savarankiškumo ekstremaliosios situacijos
likvidavimo uždavinių sprendimui.
12. PRIDEDAMA.
12.1. Dalyvių sąrašas.
12.2. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 21 d.
įsakymas Nr. AV-2543 „Dėl savivaldybės lygio civilinės saugos funkcinių pratybų organizavimo ir
jų vykdymo".
12.3. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-11-22 raštas Nr.
(5.1.49)-A5-4769 „Dėl civilinės saugos funkcinių pratybų rengimo grupės pasitarimo".
12.4. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-11-23 raštas Nr.
(5.1.49)-A5-4979 „Dėl Savivaldybės lygio funkcinių pratybų".
12.5. Civilines saugos funkcinių pratybų rengimo grupės
pasitarimo protokolas Nr. AS-490.

2018-11-27/2018-11-28

12.6. Savivaldybės lygio funkcinių pratybų tema . „Savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų
operacijų centro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos veiksmai likviduojant afrikinio kiaulių maro židinį žemės ūkio bendrovės
„Vėžaičiai" kiaulių fermoje, Pagerdaujo kaime, Vėžaičių seniūnijoje" vedimo taisyklės.
12.7. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos savivaldybės lygio civilinės saugos
funkcinių pratybų organizaciniai nurodymai.
12.8. Funkcinių pratybų dalyvių uždaviniai.
12.9. Savivaldybės lygio civilinės saugos funkcinių pratybų planas.
12.10. Sąlyga Nr. 1.
12.11. Ekstremaliųjų situacijų komisijos 2018 m. lapkričio 30 d posėdžio protokolas Nr.
AS-1 (CS funkcinės pratybos).
12.12. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 30
d. įsakymas Nr. „Dėl ekstremaliosios situacijos skelbimo" (CS funkcinės pratybos).

10
12.13. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 30
d. įsakymas Nr. „Dėl ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo skyrimo" (CS funkcinės
pratybos).
12.14. Sąlyga Nr. 2.
12.15. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2018-11-30 raštas Nr. „Duomenys
apie ekstremalųjį įvykį", forma ES-1 Priešgaisrinio gelbėjimo departamento prie VRM Situacijų
koordinavimo skyriui, Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Operacinio valdymo
skyriui bei Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos CS skyriui, trumpasis perspėjimo
pranešimas per gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą apie afrikinio kiaulių maro židinio
nustatymą (CS funkcinės pratybos).
12.16. Sąlyga Nr. 3.
12.17. Afrikir:io kiaulių maro žemėlapis, schemos.
12.18. Sąlyga Nr. 4.
12.19. ŽŪB „Vėžaičiai" AKM židinio priežiūros ir apsaugos zonos.
12.20. ŽŪB „Vėžaičiai" AKM židinio priežiūros ir apsaugos zonos kaimų ribos.
12.21 .ŽŪB „Vėžaičiai" AKM židinio priežiūros ir apsaugos zonos postas.
12.22. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2018-11-30 raštas Nr. UAB radijo
stočiai Laluna" ir radijo stočiai „RadijoGAMA" dėl pranešimo apie afrikinio kiaulių maro židinį
(CS funkcinės pratybos)
12.23. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2018-11-30 raštas Nr. Klaipėdos
rajono laikraščiui „Banga" dėl pranešimo spaudai apie afrikinio kiaulių maro židinį (CS funkcinės
pratybos).
12.24. Sąlyga Nr. 5.
12.25. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2018-11-30 raštas Nr. Kretingos ir
Plungės rajonų savivaldybėms „Dėl ekstremaliosios situacijos Klaipėdos rajone (CS funkcinės
pratybos).
12.26. Sąlyga Nr. 6.
12.27. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-11-30 raštas Nr.
Klaipėdos rajono policijos komisariatui „Dėl posto įrengimo" (CS funkcinės pratybos).
12.28. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-11-30 raštas Nr.
UAB „Hidrostatyba" „Dėl statybos vagonėlio skyiimo" (CS funkcinės pratybos).
12.29. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-11-30 raštas Nr.
VĮ „Kelių priežiūra" Klaipėdos padalinio Klaipėdos kelių tarnjbai „Dėl kelio ženklų pastatymo"
(C S funkcinės pratybos)
12.30. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-11-30 raštas Nr.
UAB „Toirenta" „Dėl biotualetų nuomos, priežiūros ir aptarnavimo" (CS funkcinės pratybos).
12.31. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-11-30 raštas Nr.
UAB „Gargždų komunalinės paslaugos" „Dėl elektriko skyrimo'' (CS funkcinės pratybos).
12.32. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-11-30 raštas Nr.
UAB „Hidrostatyba" „Dėl pakrovėjo skyrimo" (CS funkcinės pratybos).
12.33. Sąlyga Nr. 6-1.
12.34. Sąlyga Nr. 6-2.
12.35. Sąlyga Nr. 7.
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12.36. Sąlyga Nr. 8.
12.37. Sąlyga Nr. 9.
12.38. Sąlyga Nr. 10.
12.39. Ekstremaliųjų situacijų komisijos 2018 m. lapkričio 30 d posėdžio protokolas Nr.
AS-2 (CS funkcinės pratybos).
12.40. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 30
d. įsakymas Nr. „Dėl ekstremaliosios situacijos atšaukimo" (CS funkcinės pratybos).
13.20. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2018-11-30 raštas Nr. UAB radijo stočiai
Laluna" ir radijo stočiai „RadijoGAMA" „Pranešimas apie afrikinio kiaulių maro židinio
sunaikinimą Klaipėdos rajone (CS funkcinės pratybos).
12.41. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2018-11-30 raštas Nr. Klaipėdos
rajono laikraščiui „Banga" dėl pranešimo spaudai apie afrikinic kiaulių maro židinio sunaikinimą
(CS funkcinės pratybos)
12.42. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2018-11-30 raštas Nr. Kretingos ir
Plungės rajonų savivaldybėms „Dėl ekstremaliosios situacijos Klaipėdos rajone atšaukimo" (CS
funkcinės pratybos).
12.43. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos 2018-11-30 raštas Nr. „Pranešimas
apie ekstremaliosios situacijos atšaukimą", forma ES-1 Priešgaisrinio gelbėjimo departamento prie
VRM Situacijų koordinavimo skyriui, Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos
Operacinio valdymo skyriui bei Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos CS skyriui,
trumpasis perspėjimo pranešimas per gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą apie afrikinio
kiaulių maro židinio likvidavimą (CS funkcinės pratybos).
12.44. Sąlyga Nr. 11.

Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas
(civilinės saugos koordinatorius)

Vladislovas Bernotas.

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS LYGIO CIVILINĖS SAUGOS FUNKCINIŲ PRATYBŲ TEMA „SAVIVALDYBĖS
OPERACIJŲ CENTRO IR VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS KLAIPĖDOS VALSTYBINĖS MAISTO IR
VETERINARIJOS TARNYBOS VEIKSMAI LIKVIDUOJANT AFRIKINIO KIAULIŲ MMARO ŽIDIN} ŽEMĖS ŪKIO
BENDROVĖS „VĖŽAIČIAI" KIAULIŲ FERMOJE, PAGERDAUJO KAIME, VĖŽAIČIŲ SENIŪNIJOJE",
DALYVIŲ SĄRAŠAS
2018-11-30
Gargždai
Eil.
Nr.

L

Adresas

Vardas, pavardė

Į{/'Ma

Pareigos

Mobilaus tel.
Nr.

Parašas

MteSlC

Moci/tuj

/&&/<-to f u a t f k čfSTiZ^frt č / m i f / ė
3.

CSS

S^r*,y/iri.
5.

et* ricc*~f
/s

^

U O r

f-

¿JI/
'f&tiijyok) (J. g,
'

0 L

H

<K/apick

t/tv^,

>yĮ.

r

KJ, ' įaj/t \joid, $

U

M t f f i v f

\\

1

w

" y - j * ««ef A *

dusyt<

jnų/Zy^z/

¿^u CJ n s r
IL
7trfMhM

J

ČH^

i/f.ca^ei*^

lUs&Jlfj l ^ i l U

ftetsaMf
fh6

Eil.
Nr.
i i

¿fcHwift^ f5 ii)

a J)

Mobilaus tel.
Nr.

Pareigos

Adresas

Vardas, pavardė

^Aė t J

<- ^

u-yv j!> i i S-.

-

j /e/y c 't.

/G /s iO'C,
^ l/y Zpcc'Oi
'

C//j, A/A * J / j u f a
,0

///¿a/'*

/ V

/

/

-y / ? / J f «

3
fadM/**r

i ž MakdifĄ

/{/p ^

"¿¿¿¿x

fy'i^cCuū,

A o J ą - G

iÄJai /UtitjUMfro

l y j ^ Ą t f į , 516 UlL'

nUc iL^. Uwuii/(j^dm M

f a fc

U
¡/S dcAe^^or

M

:jprc/c;u?s]jįe

Stetten

.21

it
X* Co

tL^Jfio
»

& « .

1

V.

S » s<jl /u c •fa ^u.. n t

fiik.^-L

»" i / 1 £ J

r t^nuhn
^

t

.

i/is yyt.sto tefiSMJ*
s u t/ • Jv - u U ~ j į L* o lt

//
v fcab'e-e'
yCxy&Y C

c

o 0

•lü.

fC

-

¿^¡j,

—

ils

6Ą

/^aifcv
'J

-eile
30
7 /

'

¡uLį^
'

^ i u U ^ t
^

U M

i
^(XMeiouuc

««••t

U

\ Į 0 l

]

f&tJ/^l

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL SAVIVALDYBĖS LYGIO CIVILINĖS SAUGOS FUNKCINIŲ PRATYBŲ
ORGANIZAVIMO IR JŲ VYKDYMO
2018 m. lapkričio 21 d. Nr. AV-2543
Gargždai
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 8 punktu, Civilinės saugos
pratybų organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m.
rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. 1295 „Dėl Civilines saugos pratybų organizavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo" 7.3. ir 10 punktais bei Civilinės saugos pratybų organizavimo ir vertinimo
metodinėmis rekomendacijomis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. 1-225 „Dėl civilinės
saugos pratybų organizavimo ir vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo":
1. Į p a r e i g o j u Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus, įgyvendinančius
Savivaldybės funkcijas civilinės saugos srityje 2018 m. lapkričio 30 d. kartu su Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos Klaipėdos valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba organizuoti savivaldybės
lygio civilinės saugos funkcines pratybas tema „Savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro
ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
veiksmai likviduojant afrikinio kiaulių maro židinį žemės ūkio bendrovės „Vėžaičiai" kiaulių fermoje,
Pagerdaujo kaime, Vėžaičių seniūnijoje" ir parengti civilinės saugos funkcinių pratybų dokumentus iki
2018 m. lapkričio 27 d.
2. N u s t a t a u:
2.1. Civilinės saugos funkcinių pratybų tikslai:
2.1.1. tobulini Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau - Operacijų centro) narių ir
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
(toliau Klaipėdos VMV r ') veiksmus sprendžiant užduotis afrikinio kiaulių maro metu, vadovaujantis
Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, Operacijų centro nuostatais bei Klaipėdos
VMVT užkrečiamųjų ligų kontrolės centro (ULKC) ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos
ekstremaliųjų situacijų komisijos (ESK) bendrų veiksmų planu ypač pavojingų gyvūnų ligų
pasireiškimo atveju.
2.1.2. Patikrina Operacijų centro ir Klaipėdos VMVT sugebėjimus analizuoti ir vertinti
susidariusią situaciją, prognozuoti galimas jos pasekmes, priimti pagrįstus sprendimus, rinkti ir
perduoti informaciją, rengti būtinus dokumentus.
2.1.3. Patikrinti Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano bei Klaipėdos VMVT
užkrečiamųjų ligų kontrolės centro (ULKC) ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos
ekstremaliųjų situacijų komisijos (ESK) bendrų veiksmų piano ypač pavojingų gyvūnų ligų
pasireiškimo atveju realumą afrikinio kiaulių maro metu.
2.2. Pratybų laikas ir vieta: 2018 m. lapkričio 30 d. 9.00-12.00 vai. Klaipėdos rajono
savivaldybės posėdžių salė (Klaipėdos g. 2, Gargždai).
2.3. Civilinės saugos funkcinių pratybų vadovas - Savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojas, Operacijų centro koordinatorius Česlovas Banevičius.

2.4. Civilinės saugos funkcinių pratybų gelbėjimo darbų vadovas - Klaipėdos VMVT
Viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Antanas Bauža:
2.5. Civilinės saugos funkcinių pratybų dalyviai: Operacijų centro nariai, Klaipėdos VMVT,
žemės ūkio bendrovės „Vėžaičiai" darbuotojai, Vėžaičių seniūnijos seniūnas Alvydas Mockus.
3 . S u d a r a u civilinės saugos funkcinių pratybų rengimo grupę:
3.1. Grupės vadovas - Vladislovas Bernotas, Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos
skyriaus vyriausiasis specialistas (civilinės saugos koordinatorius).
3.2. Nariai:
Mindaugas Gerdauskis, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas;
Robertas Jonelaitis, Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiais
specialistas;
Raimonda Kučinskaitė, Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų
skyriaus vedėja;
Deividas Marcinkevičius, Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis
specialistas;
Alvydas Mockus, Vėžaičių seniūnijos seniūnas;
Ernesta Strakšytė, Savivaldybės administracijos Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji
specialistė;
Kristina Stulpinienė, Savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio ir aplinkos skyriaus
vyriausioji sepcialistė;
Gediminas Vaitkus, Savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyriaus
vyriausiasis specialistas.
3.3. Į civilinės saugos funkcinių pratybų rengimo grupe kviečiu:
Valentiną Balsevičienę, Pagerdaujo kiau ių fermos vedeją;
Arūną Armaiį, Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Gargždų
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyriausiąjį specialistą;
Tomą Kazlauską, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos rajono
policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio tyrėją;
Algimantą Pagojų, Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos rajono
agentūros vyriausiąjį specialistą;
Virgilijų Valantiną, Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko
pavaduotoją.
4. P a v e d u Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiajam
specialistui (civilinės saugos koordinatoriui) Vladislovui Bernotui pakviesti Civilinės saugos pratybų
vertintojus - Klaipėdos apskrities Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriaus
atstovus.
Sis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo
administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas
Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui arba Regionų apygardos
administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda) Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktorius

Sigitas Karbauskas

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai,
tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773688
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DĖL CIVILINĖS SALGOS FUNKCINIŲ PRATYBŲ RENGIMO GRUPĖS PASITARIMO

Vadovaudamiesi Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m.
lapkričio 21 d. įsakymu Nr. AV-2543 „Dėl savivaldybės lygio civilinės saugos funkcinių pratybų
organizavimo ir jų vykdymo" (pridedama), kviečiame 2018 m. lapkričio 27 d. 15.00 vai. dalyvauti
Savivaldybės lygo civilinės saugos funkcinių pratybų tema „Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų
operacijų centro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos vtiksmai likviduojant afrikinio kiaulių maro židinį žemės ūkio bendrovės
„Vėžaičiai" kiaulių fermoje, Pagerdaujo kaime, Vėžaičių seniūnijoje" civilinės saugos funkcinių
pratybų rengimo grupės pasitarime, kuris vyks Savivaldybės posėdžių salėje (Klaipėdos g. 2,
Gargždai).
Apie galimybę dalyvauti pasitarime prašome informuoti Savivaldybės Viešosios tvarkos
skyriaus vyriausiąjį specialistą (civilinės saugos koordinatorių) Vladislovą Bernotą (tel. (8 46) 47
19 33, mob. tel. 8 686 33 706, el. p. vladislovas.bemotas@klaipeaos-r.lt).
PRIDEDAMA. 2 lapai.

Direktorius

Sigitas Karbauskas

/

/

Originalas nebus siunčiamas
Vladislovas Bernotas, tel. (8 46) 47 19 33, el. p. esto),klaipedos-r.lt
f i A Atkurtai
U I g l Lietuvai

ADRESATŲ SĄRAŠAS
Klaipėdos rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos nariams
Klaipėdos apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybos Gargždų priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai,
el. p. gargždai.pgt@vpg • t
Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos rajono policijos komisariatui, el. p.
klaipedos.raionas@polici a.lt
Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos rajono aplinkos apsaugos agentūrai,
el. p. algirdas.vaitkus@kl rd.am.lt
Vėžaičių seniūnijai, el. p alvydas.mockus@klaipec os-r.lt
Žemės ūkio bendrijai „Vėžaičiai", el. p. bendrovelijIgmail.com
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybai,
el, p. klaipeda@,vmvt.lt

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL SAVIVALDYBĖS LYGIO CIVILINĖS SAUGOS FUNKCINIŲ PRATYBŲ
ORGANIZAVIMO IR JŲ VYKDYMO
2018 m. lapkričio 21 d. Nr. AV-2543
Gargždai
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 8 punktu, Civilinės saugos
pratybų organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m.
rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. 1295 „Dėl Civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo" 7.3. ir 10 punktais bei Civilines saugos pratybų organizavimo ir vertinimo
metodinėmis rekomendacijomis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 18 d įsakymu Nr. 1-225 „Dėl civilinės
saugos pratybų organizavimo ir vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo":
1. Į p a r e i g o j u Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus, įgyvendinančius
Savivaldybės funkcijas civilinės saugos srityje 2018 m. lapkričio 30 d. kartu su Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos Klaipėdos valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba organizuoti savivaldybės
lygio civilinės saugos funkcines pratybas tema „Savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro
ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
veiksmai likviduojant afrikinio kiaulių maro židinį žemės ūkio bendrovės „Vėžaičiai" kiaulių fermoje,
Pagerdaujo kaime, Vėžaičių seniūnijoje" ir parengti civilinės saugos funkcinių pratybų dokumentus iki
2018 m. lapkričio 27 d.
2. N u s t a t a u:
2.1. Civilinės saugos funkcinių pratybų tikslai:
2.1.1. tobulini Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau - Operacijų centro) narių ir
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
(toliau Klaipėdos VMVT) veiksmus sprendžiant užduotis afrikinio kiaulių maro metu, vadovaujantis
Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planu, Operacijų centro nuostatais bei Klaipėdos
VMVT užkrečiamųjų ligų kontrolės centro (ULKC) ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos
ekstremaliųjų situacijų komisijos (ESK) bendrų veiksmų planu ypač pavojingų gyvūnų ligų
pasireiškimo atveju.
2.1.2. Patikrinti Operacijų centro ir Klaipėdos VMVT sugebėjimus analizuoti ir vertinti
susidariusią situaciją, prognozuoti galimas jos pasekmes, priimti pagrįstus sprendimus, rinkti ir
perduoti informaciją, rengti būtinus dokumentus.
2.1.3. Patikrinti Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano bei Klaipėdos VMVT
užkrečiamųjų ligų kontrolės centro (ULKC) ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos
ekstremaliųjų situacijų komisijos (ESK) bendrų veiksmų plano ypač pavojingų gyvūnų ligų
pasireiškimo atveju realumą afrikinio kiaulių maro metu.
2.2. Pratybų laikas ir vieta: 2018 m. lapkričio 30 d 9.00-12.00 vai. Klaipėdos rajono
savivaldybės posėdžių salė (Klaipėdos g. 2, Gargždai).
2.3. Civilinės saugos funkcinių pratybų vadovas - Savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojas, Operacijų centro koordinatorius Česlovas Banevičius.

2.4. Civilinės saugos funkcinių pratybų gelbėjimo darbų vadovas - Klaipėdos VMVT
Viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Antanas Bauža;
2.5. Civilinės saugos funkcinių pratybų dalyviai: Operacijų centro nariai, Klaipėdos VMVT,
žemės ūkio bendrovės „Vėžaičiai" darbuotojai, Vėžaičių seniūnijos seniūnas Alvydas Mockus.
3 . S u d a r a u civilinės saugos funkcinių pratybų rengimo grupę:
3.1. Grupės vadovas - Vladislovas Bernotas, Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos
skyriaus vyriausiasis specialistas (civilinės saugos koordinatorius).
3.2. Nariai:
Mindaugas Gerdauskis, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas;
Robertas Jonelaitis, Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiais
specialistas;
Raimonda Kučinskaitė, Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų
skyriaus vedėja;
Deividas Marcinkevičius, Savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis
specialistas;
Alvydas Mockus, Vėžaičių seniūnijos seniūnas;
Ernesta Strakšytė, Savivaldybės administracijos Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji
specialistė;
Kristina Stulpinienė, Savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio ir aplinkos skyriaus
vyriausioji sepcialistė;
Gediminas Vaitkus, Savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyriaus
vyriausiasis specialistas.
3.3. Į civilinės saugos funkcinių pratybų rengimo grupę kviečiu:
Valentiną Balsevičienę, Pagerdaujo kiaul.ų fermos vedėją;
Arūną Armalį, Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Gargždų
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyriausiąjį specialistą;
Tomą Kazlauską, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos rajono
policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio tyrėją;
Algimantą Pagojų, Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos rajono
agentūros vyriausiąjį specialistą;
Leoną Šatkų, žemės ūkio bendrovės „Vėžaičiai" pirmininką;
Virgilijų Valan:iną, Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko
pavaduotoją.
4. P a v e d u Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiajam
specialistui (civilinės saugos koordinatoriui) Vladislovui Bernotui pakviesti Civilinės saugos pratybų
vertintojus - Klaipėdos apskrities Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriaus
atstovus.
Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo
administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas
Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui arba Regionų apygardos
administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda) Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, Klaipėdos g. 2, LT-96130 G irgždai,
tel. (8 46) 45 25 45 faks. (8 46) 47 20 05, el. p. savivaldybe@kiaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridini4 asmenų registre kodas 188773688
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DĖL SAVIVALDYBĖS LYGIO CIVILINĖS SAUGOS FUNKCINIŲ PRATYBŲ
Vadovaudamiesi Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m.
lapkričio 21 d. įsakymu Nr. AV-2543 „Dėl Savivaldybės lygio civilinės saugos funkcinių pratybų
organizavimo ir jų vykdymo" (pridedama), prašome dalyvauti savivaldybės lygio civilinės saugos
funkcinėse pratybose tema „Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro ir Valstybinės
maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veiksmai
likviduojant afrikinio kiaulių maro židinį žemės ūkio bendro/ei „Vėžaičiai" priklausiančioje
kiaulių fermoje, Pagerdaujo kaime, Vėžaičių seniūnijoje", kurios vyks 2018 m. lapkričio 30 d. 9.00
- 12.00 vai. Savivaldybės posėdžių salėje (Klaipėdos g. 2, Gargždai).
PRIDEDAMA. 2 lapai.

Direktorius

Originalas nebus siunčiamas
Vladislovas Bernotas, tel. (8 46) 47 19 33, el. p. csfo),klaipedos-r.lt

Sigitas Karbauskas

ADREATŲ S ĄRAŠAS
Klaipėdos apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybai, el. p. klaipėda.pgv@vpgt.lt
Klaipėdos rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų
centro koordinatoriui
Klaipėdos rajono savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų
centro nariams
Klaipėdos apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybos Gargždų priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai,
el. p. gargždai.pgt@vpgt ]t
Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos rajono policijos komisariatui, el. p.
klaipedos.raionas@polic a.lt
Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos rajono aplinkos apsaugos agentūrai,
el. p. algirdas. vaitkus@,k,i d.am.lt
AB „Klaipėdos vanduo", el. p. info@vanduo.lt
AB „Klaipėdos energija" Gargždų šilumos tinklams, el. p. gargzdai@klenergija.lt
Elektros tinklo eksploatavimo I komandos (KLR) vadovui, el. p. Vcilentas.strigunas@eso.lt
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybai,
el. p. klaipeda@vmvt.lt
Vėžaičių seniūnijai, el. p alvydas.mockus@klaipedos-r.lt.
Žemės ūkio bendrovei „Vėžaičiai", el. p. bendrovei a),gmail.com

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL SAVIVALDYBĖS LYGIO CIVILINĖS SAUGOS FUNKCINIŲ PRATYBŲ
ORGANIZAVIMO IR JŲ VYKDYMO
2018 m. lapkričio 21 d. Nr. AV-2543
Gargždai
Vadovaudama;;]s Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 8 punktu, Civilinės saugos
pratybų organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m.
rugsėjo 8 d. nutarimu Nr. 1295 „Dėl Civilinės saugos pratybų organizavimo tvarkos aprašo
patvirtinimo" 7.3. ir 10 punktais bei Civilinės saugos pratybų organizavimo ir vertinimo
metodinėmis rekomendacijomis, patvirtintomis Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento
prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. 1-225 „Dėl civilinės
saugos pratybų organizavimo ir vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo":
1 . Į p a r e i g o j u Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus, įgyvendinančius
Savivaldybės funkcijas civilinės saugos srityje 2018 m. lapkričio 30 d. kartu su Valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos Klaipėdos valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba organizuoti savivaldybės
lygio civilinės saugos funkcines pratybas tema „Savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro
ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
veiksmai likviduojant ai r.kinio kiaulių maro židinį žemės ūkio bendrovės „Vėžaičiai" kiaulių fermoje,
Pagerdaujo kaime, Vėžaičių seniūnijoje" ir parengti civilinės saugos funkcinių pratybų dokumentus iki
2018 m. lapkričio 27 d.
2. N u s t a t a u:
2.1. Civilinės saagos funkcinių pratybų tikslai:
2.1.1. tobulini Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau - Operacijų centro) narių ir
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos
(toliau Klaipėdos VMVT) veiksmus sprendžiant užduotis afrikinio kiaulių maro metu, vadovaujantis
Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plaau, Operacijų centro nuostatais bei Klaipėdos
VMVT užkrečiamųjų ligų kontrolės centro (ULKC) ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos
ekstremaliųjų situacijų komisijos (ESK) bendrų veiksmų planu ypač pavojingų gyvūnų ligų
pasireiškimo atveju.
2.1.2. Patikrinti Operacijų centro ir Klaipėdos VMVT sugebėjimus analizuoti ir vertinti
susidariusią situaciją, prognozuoti galimas jos pasekmes, priimti pagrįstus sprendimus, rinkti ir
perduoti informaciją, rengt: būtinus dokumentus.
2.1.3. Patikrinti Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano bei Klaipėdos VMVT
užkrečiamųjų ligų kontrolės centro (ULKC) ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos
ekstremaliųjų situacijų komisijos (ESK) bendrų veiksmų plano ypač pavojingų gyvūnų ligų
pasireiškimo atveju realumą afrikinio kiaulių maro metu.
2.2. Pratybų laikas ir vieta: 2018 m. lapkričio 30 d. 9.00-12.00 vai. Klaipėdos rajono
savivaldybės posėdžių salė (Klaipėdos g. 2, Gargždai^.
2.3. Civilinės saugos funkcinių pratybų vadovas - Savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotojas, Operacijų centro koordinatorius Česlovas Banevičius.

2.4. Civilinės saugos funkcinių pratybų gelbėjimo darbų vadovas - Klaipėdos VMVT
Viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Antanas Bauža;
2.5, Civilinės saugos fUnkcinių pratybų dalyviai: Operacijų centro nariai, Klaipėdos VMVT,
žemės ūkio bendrovės „Vėžaičiai" darbuotojai, Vėžaičių seniūnijos seniūnas Alvydas Mockus.
3 . S u d a r a u civilinės saugos fUnkcinių pratybų rengimo grupę:
3.1. Grupės vadovas - Vladislovas Bernotas, Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos
skyriaus vyriausiasis specialistas (civilinės saugos koordinatorius).
3.2. Nariai:
Mindaugas Ge/dauskis, Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas;
Robertas Jone aitis, Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiais
specialistas;
Raimonda Kučinskaitė, Savivaldybės administracijos Strateginio planavimo ir investicijų
skyriaus vedėja;
Deividas Marcinkevičius, Savivaldybės administracijos temės ūkio skyriaus vyriausiasis
specialistas;
Alvydas Mockus, Vėžaičių seniūnijos seniūnas;
Ernesta Strakšytė, Savivaldybės administracijos Ryšių su visuomene skyriaus vyriausioji
specialistė;
Kristina Stulpinienė, Savivaldybės administracijos Komunalinio ūkio ir aplinkos skyriaus
vyriausioji sepcialistė;
Gediminas Vaitkus, Savivaldybės administracijos Informacinių technologijų skyriaus
vyriausiasis specialistas,
3.3. Į civilinės saugos funkcinių pratybų rengimo grupę kviečiu:
Valentiną Balsevičienę, Pagerdaujo kiaulių fermos vedėją;
Arūną Armalį, Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Gargždų
priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos vyriausiąjį specialistą;
Tomą Kazlauską, Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Klaipėdos rajono
policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio tyrėją;
Algimantą Pagojų, Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento Klaipėdos rajono
agentūros vyriausiąjį specialistą;
Leoną Šatkų, žemės ūkio bendrovės „Vėžaičiai" pirmininką;
Virgilijų Valantiną, Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininko
pavaduotoją.
4. P a v e d u Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiajam
specialistui (civilinės saugos koordinatoriui) Vladislovui Bernotui pakviesti Civilinės saugos pratybų
vertintojus - Klaipėdos apskrities Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriaus
atstovus.
Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo
administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas
Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui arba Regionų apygardos
administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda) Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktor

Sigitas Karbauskas

KLAIPĖ OS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
SAVIVALDYBĖS L^ GIO FUNKCIONIŲ PRATYBŲ RENGIMO GRUPĖS POSĖDŽIO
DĖL CIVILINĖS SAUGOS FUNKCINIŲ PRATYBŲ TEMA „SAVIVALDYBĖS
OPERACIJŲ CENTRO IR VALSTYBINĖS M AISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS
KLAIPĖDOS VALST YBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS VEIKSMAI
LIKVIDUOJANT AFRIKINIO KIAULIŲ MMARO ŽIDINĮ ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖS
„VĖŽAIČIAI" IGLAULIŲ FERMOJE, PAGERDAUJO KAIME, VĖŽAIČIŲ
SENIŪNIJOJE",
PROTOKOLAS Nr. A6- 1 $ )
2018-11-27
Gargždai
Pasitarimas įvyko 2018 m. lapkričio 27 d. Pradžia 15.00 vai., pabaiga 15.50 vai.
Pirmininkas - V. Bernotas, Viešosios tvarkos skyriaus \yriausiasis specialistas (civilinės
saugos koordinatorius).
Dalyvauja. Sa\ i /aldybės administracijos direktoriaus 20 8 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr.
AV-2543 „Dėl savivaldybės lygio civilinės saugos funkcinių pratybų organizavimo ir jų vykdymo"
sudaryta civilinės saugos ; talo pratybų rengimo grupė (sąrašas pridedamas).
Darbotvarkė. Pasiruošimas Savivaldybės lygio civilinės saugos funkcinėms pratyboms
tema „Savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos Klaipėdos valst/binės maisto ir veterinarijos tarnybos veiksmai likviduojant afrikinio
kiaulių maro židinį žemės ūkio bendrovės „Vėžaičiai" kiaulių fermoje, Pagerdaujo kaime, Vėžaičių
seniūnijoje".
SVARSTYTA Pasiruošimas Savivaldybės lygio civilinės saugos stalo pratyboms tema
„Savivaldybės Ekstrem; iųjų situacijų operacijų centro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veiksmai likviduojant afrikinio
kiaulių maro židinį žemės ūkio bendrovės „Vėžaičiai" kiaulių fermoje, Pagerdaujo kaime, Vėžaičių
seniūnijoje" KALBĖJO ( pagrindinės mintys):
Virgilijus Vala-kinas supažindino su civilinės saugos funkcinių pratybų organizaciniais
nurodymais, eiga, nurodė kokius uždavinius turės spręsti Savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų
operacijų centras. Nustač i as afrikinio kiaulių maro židinį būtina išspręsti šiuos uždavinius:
- židinio lokali/avimas (apsaugos zonų nustatymas, postų įrengimas, pranešimai kiaulių
augintojams, gyventojau i);
- kiaulių sunaik i ūmas;
- fermos, pakra i ų, pašaro nukenksminimas.
Vladislovas Berrotas supažindino su savivaldybės lygio civilinės saugos funkcinių pratybų
sąlygomis bei būtinais dokumentais.
NUTARTA (bendru pritarimu). Pritarti savivaldybės ygio civilinės saugos funkcinių
pratybų pasirengimui.

Posėdžio pirmininkas

V. Bernotas

Posėdžio sekretorius

M. Gerdauskis

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS LYGIO CIVILINĖS SAUGOS FUNKCINIŲ PRATYBŲ TEMA „SAVIVALDYBĖS
OPERACIJŲ CENTRO IR VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS KLAIPĖDOS VALSTYBINĖS MAISTO IR
VETERINARIJOS TARNYBOS VEIKSMAI LIKVIDUOJANT AFRIKINIO KIAULIŲ MMARO ŽIDINĮ ŽEMĖS ŪKIO
BENDROVĖS „VĖŽAIČIAI" KIAULIŲ FERMOJE, PAGERDAUJO KAIME, VĖŽAIČIŲ SENIŪNIJOJE'',
DARBO GRUPĖS DALYVIŲ SĄRAŠAS
"2018-11-27
Gargždai
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CS FUNKCINĖMS PRATYBOMS
KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS LYGIO CIVILINĖS SAUGOS FUNKCINIŲ
PRATYBŲ TEMA „SAVIVALDYBĖS OPERAC IJŲ CENTRO IR VALSTYBINĖS MAISTO IR
VETERINARIJOS TARNYBOS KLAIPĖDOS \ ALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS
TARNYBOS VEIKSMAI LIKVIDUOJANT AFRIKINIO KIAULIŲ MMARO ŽIDINĮ ŽEMĖS
ŪKIO BENDROVĖS „VĖŽAIČIAI" KIAULIŲ FERMOJE, PAGERDAUJO KAIME,
VĖŽAIČIŲ SENIŪNIJOJE, VEDIMO TAISYKLĖS
Funkcinių pratybų pradžia 2018 m. lapkričio 30 d. 9.00 vai.
Užduočių sprendimui, diskusijoms skirtas laikas turi atitikti civilinės saugos (toliau - CS)
funkcinių pratybų planą. CS funkcinių pratybų vadovas pasilieka teisę nutraukti diskusiją pasibaigus
tam skirtam laikui.
Pratybos suskirstytos į dvi dalis:
1 dalis - dalyvių registracija, pratybų dalyvių supažindinimas su pratybų vedimo taisyklėmis,
uždaviniais. Trukmė 20 min.
2 dalis - pratybų aprašymo pateikimas, sąlygų teikimas, veiksmų planavimas, sprendimų
priėmimas, bendra diskusija. Trukmė 3 vai.
CS funkcinių pratybų rengimo grupės vadovas pateikia CS funkcinių pratybų sąlygas ir atsako
į dalyvių klausimus pagal savo kompetenciją.
CS funkcinių pratybų dalyviai turi laikytis CS funkcinių pratybų sąlygų ir nenukrypti nuo stalo
pratybų aprašymo, stalo pratybų plano, sąlygose pateiktų duomenų.
Ant visų raštu pateikiamų sąlygų turi būti užrašas „CS FUNKCINĖMS PRATYBOMS".
Pratybų aptarimas 11.30-12.00 vai.
Kiekvienam dalyviui teikiama pratybų vertinimo anketa. Ji yra anoniminė, pildoma raštu.
Dalyvių prašoma nurodyti
1. Kas buvo teigiama šiose pratybose?
2. Ką galima būtų pagerinti?
3. Ar pratybų forma priimtina (gera/bloga) ir kodėl?
Sprendimai (rekomendacijos) yra užrašomi ir pateikiami diskusijos metu.
Pratybų vadovas bei pratybų vertintojai analizuoja ir apibendrina pratybų eigą.
Kiekvienas pratybų dalyvis turi būti pasirengęs paaiškinti institucijų atliekamus veiksmus,
priimtus sprendimus ar pateiktas rekomendacijas ir atsakyti j kitų CS funkcinių pratybų dalyvių
klausimus. Jeigu klausimas yra nesuprantamas, prašome klausti CS funkcinių pratybų rengimo grupės
vadovo.
Tik CS funkcinių pratybų vadovas ir rengimo grupės vadovas gali keisti pratybų aprašymą
arba eigą.
Vykstant diskusi oms galima laisvai vaikščioti pratybų patalpose, naudotis rašomosiomis
lentomis, kompiuteriu, dauginimo aparatūra, bendrauti su visais CS funkcinių pratybų dalyviais, CS
funkcinių pratybų rengimo grupės vadovu.
Per diskusijas CS funkcinių pratybų dalyviams negalima konsultuotis ar diskutuoti su CS
funkcinių pratybų vertintojais.
CS funkcinių pratybų vertintojai neteikia konsultacijų stalo pratybų dalyviams.
CS funkcinių pratybų vadovas - Česlovas Banevičius, Savivaldybės administracijos
direktoriaus pavaduotojas.
CS funkcinių pratybų ekstremaliosios situacijos operacijų vadovas - Klaipėdos valstybinės
maisto ir veterinarijos tarn\bos Viršininko pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Virgilijus
Valantinas.
CS funkcinių pratybų gelbėjimo darbų vadovas - Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos Viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius Antanas Bauža.

CS funkcinių pratybų rengimo grupės vadovas - Vladislovas Bernotas, Savivaldybės
administracijos Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas (civilinės saugos koordinatorius).
CS funkcinių pratybų vertintojai - Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos
Civilinės saugos skyriaus atstovai.
CS funkcinių pratybų aptarimo metu kalba pratybų vadovas, operacijų vadovas, gelbėjimo
darbų bei vertintojai.
Vertintojai pateikia vertinimo išvadas.
CS funkcinių pratybų pabaiga - 12.00 vai.

Parengė
Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas
(civilinės saugos koordinatorius)

Vladislovas Bernotas

CS FUNKCINĖMS PRATYBOMS
KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SAVIVALDYBĖS LYGIO
CIVILINĖS SAUGOS FUNKCINĖS PRATYBOS
ORGANIZACINIAI NURODYMAI
Bendra civilinės saugos funkcinių pratybų situacija
2018 m. lapkričio 29 d. apie 8 vai. Klaipėdos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
(toliau - Klaipėdos VMVT) gavo informaciją iš žemės ūkio bendrovės „Vėžaičiai" pirmininko
Leono Šatkaus, kad kiaulių fermoje, Pagerdaujo kaime, Vėžaičių seniūnijoje rastos 3 nugaišusios
kiaulės. Kai kurioms pastebėti klinikiniai požymiai į KKM ar afrikinj kiaulių marą (toliau - AKM).
2018 m. lapkričio 29 d. 10 vai. paimti mėginiai ir išvežti į Nacionalinį maisto ir
veterinarijos rizikos vertinimo institutą (toliau - MMVRVI) gyvūnų pavojingų užkrečiamųjų ligų
atžvilgiu (KKM, AKM, KVL) nustatyti.
Klaipėdos VMVT lapkričio 30 d. 8 vai. gavusi pranešimą iš NMVRVI, kad mėginiuose
nustatytas AKM virusas, 2018 m. lapkričio 30 d. parengė įsakymą Nr. 37V1-XX „Dėl priemonių
taikymo nustačius afrikinj kiaulių marą žemės ūkio bendrovei „Vėžaičiai" priklausančioje kiaulių
fermoje, 2018 m. lapkričio 30 d. - įsakymą Nr 37V1-XXX „Dėl priemonių taikymo nustačius
afrikinj kiaulių marą Klaipėdos rajone bei 2018 m. lapkričio 30 d. - įsakymą Nr. 37V1-XXXX „Dėl
apribojimo priemonių taikymo Klaipėdos rajone patvirtinus afrikinį kiaulių marą".
Nedelsiant apie ifrikinį kiaulių maro virusą informavo Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos direktorių, Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiąjį specialistą (civilinės saugos
koordinatorių).
Savivaldybės administracijos direktorius vadovaudamasis Ekstremaliųjų įvykių kriterijų
sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1063 „Dėl
Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 241 „Dėl ekstremaliųjų įvykių
kriterijų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo" III skyriaus 11 punkto 11.1. papunkčiu „gyvūnų ligos
protrūkis" bei Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 1243 „Dėl ekstremaliųjų situacijų
skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo tvirtinimo" 3 punkto 3.4. papunkčiu sukvietė Savivaldybės
Ekstremaliųjų situacijų komisijos (toliau - ESK) posėdį.
ESK nariai buvo informuoti apie gautą pranešimą apie afrikinio kiaulių maro atvejį,
susiklosčiusią epidemiologinę situaciją. Prognozuojama, kad afrikiniu kiaulės maru užsikrėtė 262
kiaulės, iš jų 54 paršeliai Į apsaugos bei priežiūros zonas patenka 1323 kiaulės.
ESK siekdama lokalizuoti ir likviduoti afrikinio kiaulių maro židinį žemės ūkio
bendrovei „Vėžaičiai" priklausančioje kiaulių fermoje esančioje Pagerdaujo kaime, Vėžaičių
seniūnijoje, Klaipėdos rajone, numato šias priemones:
1. Organizuoti, ūkininkų, gyventojų,
informavimą apie afrikinį
kiaulių marą,
apsisaugojimo būdus.
2. Sukurti specialų internetinį skyrelį Savivaldybės internetinėje svetainėje bei atskirą
telefono liniją informacijos teikimui, konsultacijų teikimui.
3. Informuoti gretimas savivaldybes dėl užfiksuoto afrik nio kiaulių maro židinio.
4. Organizuoti dezobarjerų įrengimą, židinio aptvėrimą, apsaugą.
5. Nustatyti 3 km apsaugos bei 10 km priežiūros zonas.
6. Organizuoti informacijos teikimą visuomenei apie savivaldybėje susidariusią
ekstremaliąją situaciją, padarinių šalinimą ir numatomas priemones gyventojų ir turto apsaugai
užtikrinti.
7. Priimti sprendimą dėl gaišenų utilizavimo, pašarų sunaikinimo, fermos dezinfekavimo.
8. Priimti sprendimą dės spec. technikos pasitelkimo šalutinių kelių perkasimui, mėšlo
valymo, kompostavimo ir kitiems darbams.
9. Įvertinti partinų nuostolių atlyginimo išlaidas.
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ESK nusprendžia paskelbti ekstremaliąja situaciją Klaipėdos rajone, sukviesti Savivaldybės
Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą (toliau - ESOC), operacijų vadovu paskirti Klaipėdos
valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Viršininko pavaduotoją-valstybinį veterinarijos
inspektorių Virgilijų Valantiną
ESOC nariai renkasi į darbo vietą (Savivaldybės posėdžių salę, Klaipėdos g. 2,
Gargždai).
ESOC gauna užduotis organizuoti kiaulių maro židinio lokalizavimą.
Apie ekstremaliąją situaciją informuojami Priešgaisrinio apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie VRM Situacijų koordinavimo skyrius; Klaipėdos apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos Operacinio vadovavimo bei Civilinės saugos skyriai.
ESOC, norint lokalizuoti afrikinį kiaulių marą, būtina išspręsti šiuos uždavinius:
I. EETAPAS
1. Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupė:
Vadovaudamasi Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planu bei Klaipėdos rajono
savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatais:
1.1. organizuoja gretimų savivaldybių, ūkininkų, gyventojų informavimą apie afrikinį
kiaulių marą, apsisaugojimo būdus, organizuoja specialaus internetinio skyrelio Savivaldybės
internetinėje svetainėje s u Kūrimą bei įrengia nemokamą telefono liniją specialiosios informacijos,
konsultacijų teikimui.
1.2. Teikia pagalbą vet. tarnybai dėl dezobarjerų įrengimo, židinio aptvėrimo, apsaugos, 3
km apsaugos bei 10 km priežiūros zonų, esamą kiaulių kiekio, pakliūvančių į apsaugos bei priežiūros
zonas nustatymo, gaišenų utilizavimo pašarų sunaikinimo, fermos dezinfekavimo.
1.3. Organizuoti informacijos teikimą visuomenei apie savivaldybėje susidariusią
ekstremaliąją situaciją, padarinių šalinimą ir numatomas priemones gyventojų ir turto apsaugai
užtikrinti.
1.4. Telkia spec. techniką reikalingą mėšlo valymo, kompostavimo ir kitiems darbams.
1.5. Įvertina partirtų nuostolių atlyginimo išlaidas.
2. Informacijos valdymo grupė:
Vadovaudamasi Savivaldybės ekstremalųjų situacijų valdymo planu bei Klaipėdos rajono
savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatais sprendžia menamas gautas užduotis
iš Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupės:
2.1. surinktą, išanalizuotą ir įvertintą informaciją apie ekstremaliąją situaciją, suderinusi su
operacijų centro koordinatoriumi, perduoda ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui;
2.2. perduoda ekstremalių situacijų komisijos, ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo
sprendimus ir kitą būtiną nformaciją civilinės saugos sistemos pajėgoms ir kitiems civilinės saugos
sistemos subjektams.
3. Materialinio techninio aprūpinimo grupė:
Vadovaudamasi Savivaldybės ekstremaliųių situacijų valdymo planu bei Klaipėdos rajono
savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatais sprendžia menamas gautas užduotis
iš Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupės:
3.1. Organizuoja būtinų materialinių išteklių, kurie teisės aktų nustatyta tvarka gali būti
panaudoti afrikinio kiaulių maro židiniui likviduoti ir jų padariniams šalinti, valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų veiklai palaikyti ir atkurti, telkimą;
3.2. organizuoja materialinių išteklių, reikalingų būtiniausioms gyvenimo sąlygoms atkurti,
telkimą gyventojams.
3.3. Nustato lėšų poreikį.
4. Visuomenės informavimo grupė:
Vadovaudamasi Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planu bei Klaipėdos rajono
savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatais sprendžia menamas gautas užduotis
iš Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupės:
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4.1. rengia visuomenei informaciją apie afrikinį kiaulių marą, galimus jos padarinius ir
apsisaugojimo nuo kiaulių maro būdus;
4.2. organizuoja spaudos konferencijas;
4.3. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja gyventojų, valstybės ir savivaldybių institucijų ir
įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimą ir informavimą apie kiaulių marą, galimus jos
padarinius ir apsisaugojimo nuo afrikinio kiaulių maro būdus.
5. Administravimo grupė:
Vadovaudamasi Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planu bei Klaipėdos rajono
savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatais:
5.1. užtikrina operacijų centro darbo vietų nuolatinį aprūpinimą darbui reikalingomis
priemonėmis;
5.2. užtikrina operacijų centro įrangos eksploatavimą ir tectininę priežiūrą;
5.3. užtikrina operacijų centro dokumentų įforminimą ir tvarkymą.
6. Elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupė:
Vadovaudamasi Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo planu bei Klaipėdos rajono
savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro nuostatais:
6.1. atsižvelgdama į ekstremaliosios situacijos eigą ir prognozę, planuoja operacijų centro
ryšių, duomenų perdavimo įrangos ir sistemų veiklą, užtikrina tinkamą operacijų centro ryšių sistemų
būklę;
6.2. užtikrina operacijų centro elektroninės informacijos apsaugą;
6.3. užtikrina turimų operacijų centro informacinių sistemų darbą.
II. ETAPAS
Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupė pateikia užduotis kitoms
grupėms, o jos pagal menamas užduočių įvykdymo galimybes, pateikia atsakymus.

Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas
(civilinės saugos koordinatorius)

Vladislovas Bernotas

CS FUNKCINĖMS PRATYBOMS
CS FUNKCINIŲ PRATYBŲ DALYVIŲ UŽDAVINIAI
1. Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupė:
1.1. išanalizavusi gautą informaciją apie ekstremaliąją situaciją bei ją įvertinusi, prognozuoja
šios situacijos eigą, padar nių pobūdį ir mastą, planuoja civilinės saugos priemones ir gelbėjimo
veiksmus, suderinusi su operacijų centro koordinatoriumi, teikia ekstremaliosios situacijos operacijų
vadovui pasiūlymus dėl reikiamų civilinės saugos sistemos pajėgų, racionalaus ir veiksmingo finansinių
ir kitų materialinių išteklių panaudojimo gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos
padariniams šalinti;
1.2. teikia ekstremaliųjų situacijų operacijų vadovui pasiūlymus dėl civilinės saugos sistemos
pajėgų veiksmų;
1.3. Organizuoja ir koordinuoja ekstremaliosios situacijos afrikinio kiaulių maro židinio
lokalizavimą, židinio likvidavimą, padarinių šalinimą, ūkininkų bei gyventojų informavimą.
2. Informacijos valdymo grupė:
2.1. organizuoja, analizuoja ir vertina informaciją ir duomenis apie ekstremaliąją situaciją;
2.2. surinktą, išanalizuotą ir įvertintą informaciją apie ekstremaliąją situaciją, suderinusi su
operacijų centro koordinatoriumi, perduoda ekstremaliosios situacijos operacijų vadovui;
2.3. perduoda ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimus ir kitą būtiną informaciją
civilinės saugos sistemos pajėgoms ir kitiems civilines saugos sistemos subjektams.
3.Materialinio techninio aprūpinimo grupė:
3.1. ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nurodymu organizuoja būtinų materialinių
išteklių, kurie teisės aktų nustatyta tvarka gali būti panaudoti afrikinio kiaulių maro židinio
lokalizavimui, židinio likvidavimui, padarinių šalinimui telkimą šiems tikslams pasiekti;
4. Visuomenės informavimo grupė:
4.1. rengia visuomenei informaciją apie susidariusią ekstremaliąją situaciją, galimus jos
padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;
4.2. organizuoja spaudos konferencijas;
4.3. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja ūkininkų, gyventojų, valstybės ir savivaldybių
institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimą ir informavimą savivaldybės lygio
ekstremaliąją situaciją, galimus jos padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo būdus.
5. Administravimo grupė:
5.1. užtikrina operacijų centro darbo VLetų nuolatinį aprūpinimą darbui
priemonėmis;
5.2. užtikrina operacijų centro įrangos eksploatavimą ir techninę priežiūrą;
5.3. užtikrina operacijų centro dokumentų įforminimą ir tvarkymą.

reikalingomis

6. Elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupė:
6.1. atsižvelgdama į įvykio, ekstremaliojo įvykio ir ekstremaliosios situacijos eigą ir prognozę,
planuoja operacijų centro ryšių, duomenų perdavimo įrangos ir sistemų veiklą, užtikrina tinkamą
operacijų centro ryšių sistemų būklę;
6.2. užtikrina operacijų centro elektroninės informacijos apsaugą;
6.3. užtikrina turimų operacijų centro informacinių sistemų darbą.

Viešosios tvarkos skyriaus vyriausiasis specialistas
(civilinės saugos koordinatorius)

Vladislovas Bernotas

__ _TINU
Klaipėdos rajono savivaldybės
administracijos direktorius
Karbauskas
m. lapkričio

d.

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
SAVIVALDYBĖS LYGIO CIVILINĖS SAUGOS FUNKC INIŲ PRATYBŲ PLANAS
2018 m. lapkričio

d.

Gargždai
L ĮVADAS
Pratybų tema
Savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos
tarnybos Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veiksmai likviduojant afrikinio kiaulių
maro židinį žemės ūkio bendrovės „Vėžaičiai" kiaulių fermoje, Pagerdaujo kaime, Vėžaičių seniūnijoje.
Pratybų tikslas:
1. Tobulinti Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro (toliau ESOC) narių ir
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau
Klaipėdos VMVT) įgūdžius likviduojant afrikinio kiaulių maro židinį.
2. Patikrinti Klaipėdos rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano ir Klaipėdos
VMVT užkrečiamųjų ligų kontrolės centro (ULKC) ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos
ekstremaliųjų situacijų komisijos (ESK) bendrų veiksmų planu ypač pavojingų gyvūnų ligų pasireiškimo
atveju veiksmingumą.
3. Patikrinti Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano bei Klaipėdos VMVT
užkrečiamųjų ligų kontrolės centro (ULKC) ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos
ekstremaliųjų situacijų komisijos (ESK) bendrų veiksmų plano ypač pavojingų gyvūnų ligų pasireiškimo
atveju realumą afrikinio kiaulių maro metu.
4. Įvertinti sąveiką arp Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos, ekstremaliųjų situacijų
operacijų centro, civilinės saugos pajėgų bei įmonių lokalizuojant ir likviduojant afrikinio kiaulių maro
židinį.
Pratybų uždaviniai:
1. Patikrinti ESOC Klaipėdos VMVT gebėjimus analizuoti ir vertinti susidariusią situaciją,
prognozuoti galimas jos pasekmes, priimti pagrįstus sprendimus.
2. Rinkti ir perduoti informaciją, rengti būtinus dokumentus.
3. Užtikrinti glaudų bendradarbiavimą su Savivaldybės atsakingomis institucijomis bei įmonėmis
lokalizuojant ir likviduojant afrikinio kiaulių maro židinį.

9.00

9.20

9.25

tariamasis <«

realusis

tp

II. PRATYBŲ EIGA

Sąlygos Nr. ir tekstas

Sąlygos gavėjas,
perdavimo būdas

10.00

Sąlyga Nr. 1
Signalas „Rytas" - pratybų pradžia

Pratybų dalyviai,
telefonu, el. paštu

10.20

Sąlyga Nr. 2
Paruošti pranešimą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento Situacijų koordinavimo skyriui (toliau PAGD
SKS) apie ekstremaliąją situaciją Klaipėdos rajono
savivaldybėje, paruošti pranešimo tekstą (ne daugiau kaip
300 ženklų) PAGD SKS dėl informacijos perdavimo per
gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą (GPIIS),
paruošti pranešimą pagal formą ES-1 ir visą šią informaciją
bei Savivaldybės ESK protokolą išsiųsti PAGD SKS bei
Klaipėdos apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybos
Operacinio vadovavimo skyriui.

10.25

Sąlyga Nr. 3
Operacijų vadovas. Paruošti vietovės žemėlapius, schemas
su AKM židinio priežiūros ir apsaugos zonomis.

Numatomi dalyvių veiksmai, reaguojant į
pateiktą sąlygą

-

Klaipėdos VMVT,
ESOC informacijos
valdymo grupė, raštu

ESOC operacinio
vertinimo ir
ekstremaliųjų
situacijų prevencijos
grupė

Dalyviai

Savivaldybes lygio stalo civilinės saugos CS funkcinių pratybų
dalyviai
pratybų dalyviai pasirengia pratyboms
ESOC informacijos valdymo grupė
paruošia pranešimą pagal formą ES-1,
paruošia pranešimą apie ekstremaliąją
situaciją Klaipėdos rajono savivaldybėje,
paruošia pranešimo tekstą (ne daugiau
kaip 300 ženklų) dėl informacijos
perdavimo per gyventojų perspėjimo ir
Klaipėdos VMVT,
informavimo sistemą (GPTTS) ir visą šią
informaciją bei Savivaldybės ESK ESOC informacijos
protokolą
išsiunčia
Priešgaisrinio
valdymo grupė
gelbėjimo departamento
prie VRM
Situacijų koordinavimo skyriui bei
Klaipėdos
apskrities
priešgaisrinei
gelbėjimo
valdybos
Operacinio
vadovavimo ir Civilinės saugos skyriui.
ESOC operacinio
ESOC
operacinio
vertinimo
ir
vertinimo ir
ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupė
ekstremaliųjų
paruošia vietovės žemėlapius, schemas su
AKM židinio priežiūros ir apsaugos situacijų prevencijos
grupė
zonomis.

9.30

9.40

»
tariamasis

realusis

r
P

3

10.30

10.40

Sąlygos N r. ir tekstas

Sąlyga Nr. 4
Atsižvelgiant j gautą pranešimą apie afrikinio kiaulių
maro židinj, susiklosčiusią epidemiologinę situaciją:
1. Klaipėdos VMVT paruošti įsakymus.
1.1. Dėl priemonių taikymo nustačius afrikinį kiaulių
marą Klaipėdos rajone;
1.2. Dėl apribojimo priemonių taikymo Klaipėdos
rajone patvirtinus afrikinį kiaulių marą;
1.3. Dėl priemonių taikymo nustačius afrikinį kiaulių
marą Vėžaičių ŽŪB „Vėžaičiai" Pagerdaujo kiaulių
fermoje.
2. Nustatyti AKM židinio priežiūros ir apsaugos zonas.
3. Numatyti AKM židinio apsaugos zonos postų
išdėstymą.
4. Paruošti pranešimus ūkininkams, gyventojams apie
afrikinį kiaulių marą, apsisaugojimo būdus ir perduoti
pranešimus spaudai, UAB „Radijo stočiai „Laluna", radijo
stočiai RadijoGAMA bei sukurti
internetinį skyrelį
Savivaldybės
internetinėje
svetainėje
informacijos,
konsultacijų teikimui ir jame skelbti visą informaciją.
Sąlyga Nr. 5
Operacijų vadovas. Organizuoti Kretingos ir Plungės
rajonų savivaldybių informavimą apie afrikinį kiaulių marą.

Sąlygos gavėjas,
perdavimo būdas

Numatomi dalyvių veiksmai, reaguojant į
pateiktą sąlygą

Dalyviai

ESOC informacijos
valdymo grupė,
Klaipėdos VMVT,
ESOC operacinio
vertinimo ir
ekstremaliųjų
situacijų prevencijos
grupė, ESOC
visuomenės
informavimo grupė,
ESOC elektroninių
ryšių organizavimo ir
palaikymo grupė,
raštu, telefonu,
elektroniniu būdu

Klaipėdos VMVT išleidžia įsakymus,
numato AKM židinio apsaugos zonos
postų išdėstymą, nustato AKM židinio
priežiūros ir apsaugos zonas. Kartu su
ESOC visuomenės informavimo grupe
paruošia
pranešimus
ūkininkams,
gyventojams apie afrikinių kiaulių marą,
apsisaugojimo
būdus
ir
perduoda
pranešimus spaudai, radijo stočiai
„Laluna". ESOC elektroninių ryšių
organizavimo ir palaikymo grupė, įrengia
skyrelį internetiniame puslapyje ir skelbia
visą informaciją.

ESOC informacijos
valdymo grupė,
Klaipėdos VMVT,
ESOC operacinio
vertinimo ir
ekstremaliųjų
situacijų prevencijos
grupė,
Klaipėdos VMVT,
ESOC visuomenės
informavimo grupė,
laikraštis „Banga",
radijo stotis
„Laluna", radijo
stotis RadijoGAMA

ESOC informacijos
valdymo grupė

ESOC informacijos valdymo grupė
paruošia raštą ir jį išsiunčia Kretingos ir
Plungės rajonų savivaldybėms.

ESOC informacijos
valdymo grupė,
Kretingos ir Plungės
rajonų savivaldybės
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9.40

10.20.

tariamasis

realusis

Lai cas
Sąlygos Nr. ir tekstas

Sąlygos gavėjas,
perdavimo būdas

Numatomi dalyvių veiksmai, reaguojant į
pateiktą sąlygą

10.40

Sąlyga Nr. 6
Operacijų vadovas teikia užduotis afrikinių kiaulių
maro židinio lokalizavimui:
Operacijų vadovas teikia užduotis afrikinių kiaulių
ESOC informacijos
maro židinio lokalizavimui:
1. Reikalingi policijos pareigūnų postai - 1 prie AKM valdymo grupė,
Operacinio vertinimo
židinio ir 5 postai 3 km atstumu nuo židinio:
ir ekstremaliųjų
- kelyje Vėžaičiai- Plungė;
situacijų
prevencijos
- kelyje Vėžaičiai- Žadeikiai;
grupė,
materialinio
- kelyje Vėžaičiai- Endriejavas;
techninio aprūpinimo
- kelyje Vėžaičiai- Gargždai;
grupė, raštu
- kelyje Vėžaičiai- Veiviržėnai.
2. Automagistralėje Klaipėda- Kaunas AKM židinio
priežiūros zonos ribose pastatyti
draudžiamuosius
nukreipiamuosius, įspėjamuosius kelio ženklus.
3. Budėjimo postuose reikalingi 2 spec. vagonėliai.
4. Reikalingi biotualetai.

Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų
situacijų prevencijos grupė:
1. Kartu su fermos vedėja priima
sprendimą
dėl
dezobarjero
vietos
parinkimo.
2. Teikia užduoti ESOC informacijos
valdymo grupei:
2.1. dėl kreipimosi į policiją dėl 6
policijos ekipažų pasitelkimo židinio
apsaugai;
2.2. dėl kreipimosi į VĮ „Klaipėdos
regiono keliai" Klaipėdos kelių tarnybą
dėl
draudžiamųjų
nukreipiamųjų,
įspėjamųjų kelio ženklų.
3. Teikia užduotis materialinio techninio
aprūpinimo grupei:
3.1. dėl biotualetų pastatymo;
3.2. dėl dezobarjero įrengimo (įrengti 3x,6
m2);
3.3. dėl spec. vagonėlių.
3.4. Dėl lėšų poreikio paskaičiavimo.
4. ESOC informacijos valdymo grupė
paruošia bei išsiunčia raštus.

11.20

Sąlyga Nr. 6-1
Operacijų vadovas teikia užduotis afrikinių kiaulių
maro židinio lokalizavimui:
1. Reikalingas papildomos priemonės:
-vienkartiniai spec. rūbai (kombinezonai) 200 vnt.

Operacinio vertinimo
ir ekstremaliųjų
situacijų prevencijos
grupė, materialinio
techninio aprūpinimo

Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų
situacijų prevencijos grupė:
1. Kartu su gelbėjimo darbų vadovu,
fermos vedėja priima sprendimą dėl

Dalyviai

ESOC operacinio
vertinimo ir
ekstremaliųjų
situacijų prevencijos
grupė, ESOC
informacijos
valdymo grupė,
ESOC materialinio
techninio aprūpinimo
grupė, Vėžaičių
seniūnija, ŽŪB
„Vėžaičiai", UAB
Klaipėdos apskrities
vyriausiasis policijos
komisariatas, VĮ
„Kelių priežiūra"
Klaipėdos padalinio
Klaipėdos kelių
tarnyba, UAB
„Hidrostatyba, UAB
„Toirenta"
ESOC operacinio
vertinimo ir
ekstremaliųjų
situacijų prevencijos
grupė,
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10.30

11.10

tariamasis

realusis

Laikas

11.30

12.10

Sąlygos Nr. ir tekstas

Sąlygos gavėjas,
perdavimo būdas

Numatomi dalyvių veiksmai, reaguojant į
pateiktą sąlygą

Dalyviai

- pirštinės, antveidžiai 200vnt.
- avalynė (guminiai batai) 20porų;
- vienkartiniai antbačiai 200 vnt.
- dezinfekcines medžiagos 5000m2 dezinfekcijai,
2. Įrengti dezobarjerą (dezomatą) atvykstančiam ir
išvykstančiam personalui ir transportui į/iš ŽŪB „Vėžaičiai"
kiaulių fermą.

grupė, raštu

dezobarjero (dezomato) vietos parinkimo.
2. Teikia užduotis materialinio techninio
aprūpinimo
grupei dėl
papildomų
priemonių įsigijimo, dėl technikos
pasitelkimo
bei
lėšų
poreikio
paskaičiavimo.
3. ESOC informacijos valdymo grupė
paruošia bei išsiunčia raštus.

ESOC materialinio
techninio aprūpinimo
grupė, Vėžaičių
seniūnija, ŽŪB
„Vėžaičiai", UAB
„Hidrostatyba"

Sąlyga Nr. 6-2
Operacijų vadovas teikia užduotis afrikinių kiaulių
maro židinio lokalizavimui:
1.Darbui AKM židinyje reikalingas papildomas
personalas (3 pamainos po 6 žmones) maždaug 3 darbo
dienoms.
2. Gali būti reikalinga seniūnų ir policijos pagalba
imant kiaulių kraujo mėginius iš gyventojų esančių AKM 3
km ir 10 km zonose.

Operacijų vadovas
organizavimo

Sąlyga Nr. 7
teikia užduotį

dėl

maitinimo

Klaipėdos VMVT,
Vėžaičių ŽŪB
„Vėžaičiai", Vėžaičių
seniūnija, raštu.

ESOC informacijos
valdymo grupė,
Operacinio vertinimo
ir ekstremaliųjų
situacijų prevencijos
grupė,
ESOC materialinio
techninio aprūpinimo

1. Klaipėdos VMVT priima sprendimą:
1.1. dėl kiaulių laidojimo vietos
parinkimo.
1.2. dėl reikalingų pagalbinių darbininkų
skaičiaus.

1. Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų
situacijų prevencijos grupe:
1.1. Nustato maitinamų žmonių skaičių.
1.2. Teikia užduoti ESOC materialinio
techninio aprūpinimo grupei, aprūpinti
maistu (maisto produktais) židinio
naikinimo dalyvius bei įvertintų išlaidas.
2.
ESOC
materialinio
techninio
aprūpinimo grupė perduoda ESOC
informacijos valdymo
grupei, kad
paruoštų ir išsiųstu raštus MB „Gargždų

Klaipėdos VMVT,
ESOC informacijos
valdymo grupė,
Vėžaičių ŽŪB
„Vėžaičiai",
Vėžaičių seniūnija

ESOC informacijos
valdymo grupė,
ESOC materialinio
techninio aprūpinimo
grupė, MB „Gargždų
patiekalai", UAB
„Ažiūra"
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11.30

11.45

1 11.50

tariamasis

realusis

Laikas

12.30

12.45

13.50

Sąlygos Nr. ir tekstas

Sąlyga Nr. 8
Operacijų vadovas teikia užduotis:
1. organizuoti kiaulių užmigdymą.
2. Organizuoti nugaišusių ar užmigdytų kiaulių
išvežimą į UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija".
Sąlyga Nr. 9
Operacijų vadovas teikia užduotis
sunaikinimo, fermos dezinfekavimo.

dėl

pašarų

Sąlyga Nr. 10
Gauta informacija, kad afrikinio kiaulių maro židinio
sunaikinimo darbai baigti, parengtas Savivaldybės ESK
protokolas apie ekstremaliosios situacijos atšaukimą
(protokolas Nr. AS-2):
1. informuoti visuomenę apie židininio sunaikinimą.
2. Paruošti pranešimą Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento Situacijų koordinavimo skyriui
(toliau PAGD SKS) apie ES pabaigą, pranešimą pagal formą
ES-3, pranešimo tekstą (ne daugiau kaip 300 ženklų) dėl
informacijos perdavimo per gyventojų perspėjimo ir
informavimo sistemą (GPIIS) apie židinio sunaikinimą bei
juos ir Savivaldybės ESK protokolą Nr. AS-2 išsiųsti
Priešgaisrinio gelbėjimo departamento prie VRM Situacijų

Sąlygos gavėjas,
perdavimo būdas

Numatomi dalyvių veiksmai, reaguojant j
pateiktą sąlygą

grupė, raštu.

patiekalai" bei UAB „Ažiūra" dėl maisto
(maisto produktų) produktų teikimo.
3. ESOC informacijos valdymo grupė
paruošia bei išsiunčia raštus.

Dalyviai

Klaipėdos VMVT, ŽŪB „Vėžaičai"

Klaipėdos VMVT,
ŽŪB „Vėžaičiai"

Gelbėjimo darbų
vadovas,
ESOC informacijos
valdymo grupe

Klaipėdos VMVT, ŽŪB „Vėžaičiai", VšĮ
Klaipėdos higienos ir sanitarijos centras

Klaipėdos VMVT

ESOC informacijos
valdymo grupė,
Operacinio vertinimo
ir ekstremaliųjų
situacijų prevencijos
grupė, raštu.

1. ESOC visuomenės informavimo grupė
paruošia
informaciją apie
židinio
sunaikinimą.
2. ESOC informacijos valdymo grupė
paruošia pranešimą apie ES pabaigą,
pranešimą pagal formą ES-3, pranešimo
tekstą (ne daugiau kaip 300 ženklų) dėl
informacijos perdavimo per gyventojų
perspėjimo ir informavimo sistemą
(GPIIS) apie židinio sunaikinimą bei juos
ir Savivaldybės ESK protokolą Nr. AS-2
perduoda
Priešgaisrinio
gelbėjimo
departamento
prie VRM Situacijų
koordinavimo skyriui,
Klaipėdos

ESOC informacijos
valdymo grupė,
Operacinio vertinimo
ir ekstremaliųjų
situacijų prevencijos
grupė

Gelbėjimo darbų
vadovas
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realusis

tariamasis

Lai cas
Sąlygos Nr. ir tekstas

Sąlygos gavėjas,
perdavimo būdas

13.00

Sąlyga Nr. 11
Signalas „Rytas-33" - pratybų pabaiga.

Dalyviai

apskrities
priešgaisrinės
gelbėjimo
valdybos Operacinio vadovavimo ir
Civilinės saugos skyriui.
3. Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų
situacijų prevencijos grupė įvertina
partirtų nuostolių atlyginimo išlaidas.

koordinavimo skyriui, Klaipėdos apskrities priešgaisrinės
gelbėjimo valdybos Operacinio vadovavimo skyriui.
3. Operacijų vadovas teikia užduotį dėl materialinių
nuostolių įvertinimo.

12.00

Numatomi dalyvių veiksmai, reaguojant į
pateiktą sąlygą

Savivaldybės lygio
stalo civilinės saugos
pratybų dalyviai,
žodžiu

Pratybų aptarimas

Pratybų dalyviai

Parengė:
Vladislovas Bernotas
Klaipėdos rajono savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus vyriausias specialistas (civilinės saugos koordinatorius)
Antanas Bauža
Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Viršininkas-valstybinis veterinarijos inspektorius

Priėmė. Klaipėdos rajono
savivaldybės ESOC informacijos
valdymo grupė

Perdavė. Klaipėdos rajono savivaldybės
ESOC koordinatorius
Tel. 45 25 45, el. paštas: savh į ldybe@klaipedosr.lt

Pratybų dalyviai

Siuntimo laikas: 2018-11-30 9.00 vai.
CS FUNKCINĖMS PRATYBOMS
SĄLYGA Nr. 1
Signalas „Rytas" - pratybų pradžia

Klaipėdos rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų
operacijų centro koordinatorius

Česlovas Banevičius

CS FUNKCINĖS PRATYBOS
KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2018-11-30 Nr. AS-1
Gargždai
Posėdis įvyko 2018-11-30. Pradžia 8.00 vai.- pabaiga 8.45 vai.
Posėdžio pirmininkas - Ekstremaliųjų situacijų valdymo centro vadovas Sigitas Karbauskas.
Posėdžio sekretorė - Aldona Šėmienė, Ekstremaliųjų situacijų komisijos sekretorė.
Dalyvauja: Ekstremaliųjų situacijų komisijos nariai
Darbotvarkė. Savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimas Klaipėdos rajono
savivaldybėje.
SVARSTYTA. Savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimas Klaipėdos rajono
savivaldybėje.
KALBĖJO (pagrindinės mintys):
Sigitas Karbauskas Klaipėdos VMVT, lapkričio 30 d. 8.00 vai. gavo pranešimą iš Nacionalinio
maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto, kad mėginiuose, paimtuose iš žemės ūkio bendrovei
„Vėžaičiai" priklausančios ciaulių fermos, esančios Pagerdaujo kaime, Vėžaičių seniūnijoje, Klaipėdos
rajone nustatytas afrikinio kiaulių maro virusas.
Vadovaudamasis Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimu Nr. 1063 ,.Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo
9 d. nutarimo Nr. 241 „Dėl ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo patvirtinimo" pakeitimo" III skyriaus 11
punkto 11.1. papunkčiu „gyvūnų ligos protrūkis" bei Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos
aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 1243 „Dėl
ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo tvirtinimo", 3 punkto 3.4. papunkčiu, 5 punktu
siūlau priimti sprendimą dėl savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos skelbimo Klaipėdos rajono
savivaldybėje, dėl ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sukvietimo bei dėl Ekstremaliosios situacijos
operacijų vadovo skyrimo.
Apie padėtį informuos Ekstremaliųjų situacijų komisijos narys, Klaipėdos valstybinės maisto ir
veterinarijos tarnybos Viršininko pavaduotojas-valstybinis veterinarijos inspektorius Virgilijus Valantinas.
Virgilijus Valantinas: prognozuojama, kad afrikiniu kiaulės maru užsikrėtė 262 kiaulės, iš jų 54
paršeliai. Į apsaugos bei priežiūros zonas patenka 132! kiaulės.
Siekiant lokalizuoti ir likviduoti afrikinio kiaulių maro židinį būtina įvykdyti šias priemones:
1. Organizuoti, ūkininkų, gyventojų, informavimą apie afrikinį kiaulių marą, apsisaugojimo
būdus.
2. Sukurti specialų internetinį skyrelį Savivaldybės internetinėje svetainėje bei atskirą telefono
liniją informacijos teikimui, konsultacijų teikimui.
3. Informuoti gretimas savivaldybes dėl užfiksuoto afrikinio kiaulių maro židinio.
4. Organizuoti dezobarjero įrengimą, židinio aptvėrimą, apsaugą.
5. Nustatyti 3 km apsaugos bei 10 km priežiūros zonas.
7. Priimti sprendimą dėl gaišenų utilizavimo, pašarų sunaikinimo, fermos dezinfekavimo.
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Sigitas Karbauskas: reikia priimti sprendimą dėl ekstremaliosios situacijos skelbimo, ekstremaliųjų
situacijų operacijų centro sukvietimo bei Savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo skyrimo.
Organizuoti informacijos teikimą visuomenei apie savivaldybėje susidariusią ekstremaliąją situaciją.
Įvertinti padarytą žalą. Savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovu siūlau skirti Klaipėdos
valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Viršininko pavaduotoją-valstybinį veterinarijos inspektorių
Virgilijų Valantiną.
NUTARTA (bendru pritarimu).
1. Paskelbti ekstremaliąją situaciją Klaipėdos rajono savivaldybėje.
2. Paruošti įsakymų dėl savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo.
3. Sukviesti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą.
4. Savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovu paskirti Klaipėdos valstybinės maisto
ir veterinarijos tarnybos Viršininką-valstybinį veterinarijos inspektorių Antaną Baužą.
5. Paruošti įsakymą dėl operacijų vadovo paskyrimo.
6. Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrui pateikti užduotis dėl afrikinio kiaulių maro židinio
likvidavimo.
7. Įvertinti partirtų nuostolių atlyginimo išlaidas.

Posėdžio pirmininkas

Sigitas Karbauskas

Posėdžio sekretorė

Aldona Šėmienė

CS FUNKCINĖMS PRATYBOMS

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS SKELBIMO
2018 m. lapkričio 30 d. Nr.
Gargždai
Vadovaudamas: s Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu, Ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m.
spalio 14 d. nutarimu Nr. 1063 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimo
Nr. 241 „Dėl ekstremaliųjų įvykių kriterijų sąrašo patvirtinimo" keitimo" III skyriaus 11 punkto 11.1.
papunkčiu „gyvūnų ligos protrūkis", Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 1243 „Dėl
ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo tvirtinimo" 3 punkto 3.4. papunkčiu, 5
punktu bei Ekstremaliosios situacijos komisijos 2018 m. lapkričio 30 d. protokolu Nr. AS-1,
s k e l b i u savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją Klaipėdos rajono savivaldybėje.
Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo
administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas
Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui arba Regionų apygardos
administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda) Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktorius

Sigitas Karbauskas

CS FUNKCINĖMS PRATYBOMS

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS OPERACIJŲ VADOVO SKYRIMO
2018 m lapkričio 30 d. Nr.
Gargždai

Vadovaudamasis Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu bei Savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų
komisijos 2017 m. kovo 10 d. posėdžio protokolu Nr. AS-1,
s k i r i u
Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Viršininką-valstybinį
veterinarijos inspektorių .Antaną Baužą Ekstremaliosios situacijos operacijų vadovu.
Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo
administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas
Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui arba Regionų apygardos
administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda) Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktorius

Sigitas Karbauskas

Priėmė Klaipėdos rajono
savivaldybės ESOC informacijos
valdymo grupė

Perdavė. Klaipėdos rajono savivaldybės
ESOC koordinatorius
Tel. 45 25 45, el. paštas: savi\ aldvbe@klaipedosr.lt

Tel. 8 610 02 629, faksas (8 46) 47 20 05, el.
p. raimonda.kucinskaite@klaipedos-r.lt
Tel. (8 5 ) 2 7 1 7511, faksas (8 5 ) 2 7 1 7513,
el. p. sks Sįvpgt.lt: ems@vpgt.ltTel. (8 46) 35
44 90, faksas (8 46) 35 44 73,
el. p. klaipeda.ovs@vpgt.lt

Siuntimo laikas: 2018-11-30 9.20 vai.

CS FUNKCINĖMS PRATYBOMS
SĄLYGA Nr. 2
Paruošti pranešimą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų
koordinavimo skyriui (toliau PAGD SKS) apie ekstremaliąją situaciją Klaipėdos rajono
savivaldybėje, paruošti pranešimo tekstą (ne daugiau kaip 300 ženklų) PAGD SKS dėl informacijos
perdavimo per gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemą (GPIIS), paruošti pranešimą pagal
formą ES-1 ir visą šią informaciją bei Savivaldybės ESK protokolą perduoti
PAGD SKS bei
Klaipėdos apskrities priešgaisrinei gelbėjimo valdybos Operacinio vadovavimo skyriui.

Klaipėdos rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų
operacijų centro koordinatorius

Česlovas Banevičius

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai,
tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el. p. savivaldvbe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773688

CS FUNKCINĖS PRATYBOS
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos Situacijų koordinavimo skyriui

2018-11-30

Nr.

Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos
Operacinio vadovavimo skyriui
Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos
Civilinės saugos skyriui
El. p. sks@vpgt.lt. klaipcda.ovs@vpgt.lt, stanislovas.kucinskas@vpgt.lt

DUOMENYS APIE EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ
Data

2018-11-30

Ekstremalaus įvykio
kriterijus

Kriterijus Nr. 11.1.

Įvykio aprašymas

Pastabos

Gautas pranešimas, kad žemės ūkio
bendrovei
„V|ėžaičai"
priklausančioje
kiaulių
fermoje,
Pagerdaujo
kaime,
Vėžaičių seniūnijoje, Klaipėdos rajone
nustatytas afrikinio kiaulių maro virusas,
afrikiniu kiaulės maru užsikrėtė 262
kiaulės, iš jų 54 paršeliai. Į apsaugos bei
priežiūros zonas patenka 1323 kiaulės.

Direktorius

Originalas nebus siunčiamas
Simona Bykšaitė-Matulienė, tel. (8 46) 47 08-05, simona.byksaite@klaipedos-r.lt

Sigitas Karbauskas

CS FUNKCINĖS PRATYBOS
KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
FORMA ES-1
PIRMINIS PRANEŠIMAS APIE EKSTREMALIĄJA SITUACIJĄ KLAIPĖDOS RAJONE
1. PRANEŠĖJAS Klaipėdos rajono savivaldybės
administracija

DATA: 2017-03-10 TEL. NR. (8 46) 45 25 45,
MOB. TEL. 8 686 33 706
LAIKAS: 09.10 vai. FAKSO NR. (8 46) 475005
EL. PAŠTAS:

savivaldybe®,klaipedos-r.lt

2. ADRESATAS:
2.1. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
situacijų koordinavimo centrui, Švitrigailos g. 18,
Vilnius
2.2. Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo
valdybos Operacinio vadovavimo ir Civilinės
saugos skyriams. Trilapio g. 12, Klaipėda
TEL.NR. (8 5)271 7511; (8 46)354 490
FAKSO NR. (8 5) 271 7513; (8 46) 354 473
EL. PAŠTAS: s k s ® . v p a t . l t ; vocfS)vDet.lt:
klaipeda.ovs(a)vpgt.lt; s.kucinskas(a>.vpgt.lt

4. ŠIO PRANEŠIMO PRIEDAI (AKTUALŪS
DUOMENYS APIE EKSTREMALIĄJĄ
SITUACIJĄ, ESAMI IR GALIMI PAVOJAUS
ŠALTINIAI
LAPŲ SKAIČIUS 5. Į EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VIETĄ ISVYKUSIOS (DALYVAVUSIOS) CIVILINES
SAUGOS SISTEMOS PAJĖGOS
Savivaldybės ESOC nariai, Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnyba 2 dalyviai, Vėžaičių
žemės ūkio bendrovė „Vėžaičiai" - 6, Vėžaičių seniūnija - 3, Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos
komisariatas - 10, V Į „ K l a i p ė d o s r e g i o n o k e l i a i " K l a i p ė d o s kelių t a r n y b a - 1, UAB „TOI-TOI Lietuva" -1
laikraštis „Banga", radijo stotys „Laluna" ir radijoGAMA. Kretingos ir Plungės rajonų savivaldybės,
UAB „Hidrostatyba" - 3 , UAB „ R i e t a v o v e t e r i n a r i n ė s a n i t a r i j a " , MB „Gargždų patiekalai", UAB
„Ažiūra"
6. EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS APIBŪDINIMAS, kriterijus 11.1., gyvūnų ligų protrūkis afrikinis kiaulių maras
6.1. KADA SUSIDARĖ: 2018-11-29
6.2. KUR SUSIDARĖ - Vėžaičių žemės ūkio
bendrovės kiaulių fermos esančios Pagerdaujo
kaime, Vėžaičių seniūnijoje, Klaipėdos rajone
6.3. KAS ĮVYKO: Vėžaičių žemės ūkio bendrovės kiaulių fermoje (Nr. XXXXX), esančioje Klaipėdos
rajone, Vėžaičių seniūnijoje, Pagerdaujo kaime patvirt ntas afrikinis kiaulių maras.
6.4. KAS PRANESE - Klaipėdos valstybinė
maisto ir veterinarijos tarnyba
6.5. PRIEŽASTYS: vienas iš dirbančių darbuotojų
yra medžiotojas, kuris galėjo lankytis viename rytų
Lietuvos rajonų, dalyvauti ten vykstančiose
medžioklėse.
6.6. PROGNOZE:
7. SUŽEISTIEJI
SKAIČIUS X
8. ŽUVUSIEJI
SKAIČIUS X
10. INFORMACIJĄ PATEIKĘS ASMUO
Pratybų vadovas
Česlovas Banevičius
33. EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS
PAVADINIMAS: KRITERIJUS 11.1.„GYVŪNŲ LIGOS PROTRŪKIS"

o KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai,
tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el. p. savivaldybeteki iipedos-r.lt. www.klaipedos-r.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773688

CS FUNKCINĖS PRATYBOS
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos Situacijų koordinavimo skyriui

2018-11-

Nr.

Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos
Civilinės saugos skyriui
El. p. sks@vpgt.lt. stanislovas.kucinskasiaivpgt.lt

DĖL GYVENTOJŲ PERSPĖJIMO PER GYVENTOJŲ PERSPĖJIMO IR INFORMAVIMO
SISTEMĄ
TRUMPASIS PERSPĖJIMO PRANEŠIMAS
Klaipėdos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybą informuoja, kad žemės ūkio bendrovei
„Vėžaičai" priklausančioje kiaulių fermoje, Pagerdaujo kaime, Vėžaičių seniūnijoje nustatytas
afrikinio kiaulių maro židinys.
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija.

Direktorius

Originalas nebus siunčiamas
Simona Bykšaitė-Matulienė, tel. (8 46) 47 08-05, .Mmona.bvksaiteiaiklaipedos-r.lt

Sigitas Karbauskas

Priėmė. Operacinio vertinimo ir
ekstremaliųjų situacijų prevencijos
grupė

Perdavė. Klaipėdos rajono savivaldybės
ESOC koordinatorius
Tel. 45 25 45, el. paštas: savh ; ldybe@klaipedosr.lt

Tel. (8 46) 45 25 45; faks. (8 46) 47 20 05;

mob. tel. 8 672 12 768
el. p. mindaugas. gerdauskis@klaipedos-r.lt

Siuntimo laikas: 2018-11-30 9.25 vai.
CS FUNKCINĖMS PRATYBOMS

SĄLYGA Nr. 3

Operacijų vadovas. Paruošti vietovės žemėlapius, schemas su AKM židinio priežiūros ir apsaugos
zonomis.

Klaipėdos rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų
operacijų centro koordinatorius

Česlovas Banevičius
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Perdavė. Klaipėdos rajono savivaldybės
ESOC koordinatorius
Tel. 45 25 45, el. paštas: savh ¿ ldybe@,klaipedosr.lt

Siuntimo laikas: 2018-11-30 9.30 vai.

Priėmė Klaipėdos VMVT
Visuomenės informavimo grupė
Tel. (8 46) 35 02 42; faks. (8 46) 35 05 50
el. p. kla,peda@vmvt.lt
Tel. (8 46) 45 25 45; faks. (8 46) 472 005;
mob. tel. 8 695 85 694;
el. p. ernesta.straksvte@klaipedos-r.lt

CS FUNKCINĖMS PRATYBOMS
SĄLYGA Nr. 4
Atsižvelgiant į gautą pranešimą apie afrikinio kiaulių maro židinį, susiklosčiusią
epidemiologinę situaciją:
1. Klaipėdos VMVT paruošti įsakymus:
1.1. Dėl priemonių taikymo nustačius afrikinį kiaulių marą Klaipėdos rajone;
1.2. Dėl apribojimo priemonių taikymo Klaipėdos rajone patvirtinus afrikinį kiaulių marą;
1.3. Dėl priemonių taikymo nustačius afrikinį kiaulių marą Vėžaičių ŽŪB „Vėžaičiai"
Pagerdaujo kiaulių fermoje.
2. Nustatyti AKM židinio priežiūros ir apsaugos zonas.
3. Numatyti AKM židinio apsaugos zonos postų išdėstymą.
4. Paruošti pranešimus ūkininkams, gyventojams apie afrikinį kiaulių marą, apsisaugojimo
būdus ir perduoti pranešimus spaudai, UAB „Radijo stočiai „Laluna", radijo stočiai RadijoGAMA
bei sukurti internetinį skyrelį Savivaldybės internetinėje svetainėje informacijos, konsultacijų
teikimui ir jame skelbti visą informaciją.
Klaipėdos rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų ____ _
operacijų centro koordinatorius
—~~

*
Česlovas Banevičius

ŽŪB „VĖŽAIČIAI" AKM ŽIDINIO PRIEŽIŪROS IR APSAUGOS ZONOS
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ŽUB "VĖŽAIČIAI" AKM ŽIDINIO PRIEŽIŪROS IR APSAUGOS ZONOS KAIMŲ RIBOS

ŽŪB „VĖŽAIČIAI" AKM PRIEŽIŪROS IR APSAUGOS ZONOS POSTAI
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KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai,
tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el. p. savivaldvbe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773688

CS FUNKCINĖS PRATYBOS
UAB radijo stočiai „LALUNA"

2018-11-30

Nr.

Radijo stočiai „RadijoGAMA"
Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdybos
Civilinės saugos skyriui
El. p. zinios@laluna.lt, arunas.gr@centras.lt, stanislovas.kucinskas@vpgt.lt
PRANEŠIMAS APIE ARIKINIO KIAULIŲ MARO VIRUSĄ
Pranešimas
Žemės ūkio bendrovei „Vėžaičiai" priklausančioje kiaulių fermoje, Pagerdaujo kaime,
Agluonėnų seniūnijoje, Klaipėdos rajone nustatytas afrikinio kiaulių maro virusas.
Klaipėdos rajono gyvenvietėse, pakliūvančiose i 10 km apsaugos zoną, draudžiamas kiaulių
judėjimas ir vežimas visuomeniniais ir privačiais keliais: išskyrus kiaulėms, vežamoms tranzitiniu keliu
ar geležinkeliu jų neiškraunant ar nesustojant.
Gyventojams draudžiama be Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos leidimo
įvežti arba išvežti ūkinius gyvūnus iš laikymo vietų, nedelsiant pranešti apie visas nugaišusias ar
sergančias kiaules ūkyje Klaipėdos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybai ar privačiam
veterinarijos gydytojui.
Kiaulės negali būti išvežtos iš ūkio, kuriame jos yra laikomos, be atskiro Klaipėdos valstybinės
maisto ir veterinarijos tarnybos leidimo.
Draudžiamos parodos, turgūs, įskaitant ūkinių gyvūnų surinkimą ir išvežimą.
Draudžiama pašaliniams asmenims lankytis kiaulių ūkiuose.
Užtikrinti biosaugos priemonių vykdymą kiaulių laikymo vietose.
Pranešimą gyventojams skelbti kas 2 valandas iki atskiro pranešimo.

Direktorius

Originalas nebus siunčiamas
Ernesta Strakšytė, tel. (8 46) 39 10 63, el. p. ernesta. straksyte@klaipedos-r.lt

Sigitas Karbauskas

CS FUNKCINĖMS PRATYBOMS

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai,
tel. (8 46) 45 25 45. faks. (8 46) 47 20 05, el. p. savivaldvbe@klainedos-r.lt. www.klaipedos-r.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773688

Klaipėdos rajono laikraščiui „Banga"

2018-11-30

Nr.

Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdybos
Civilinės saugos skyriui
El. p. editor@gargzdai.lt stanislovas.kucinskas@vpRt.lt
PRANEŠIMAS SPAUDAI
Žemės ūkio bendrovei „Vėžaičiai" priklausančioje kiaulių fermoje, Pagerdaujo kaime,
Vėžaičių seniūnijoje, Klaipėdos rajone nustatytas afrikinio kiaulių maro (toliau - AKM) virusas.
Klaipėdos rajone paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija.
Kiaulių ferma paskelbta AKM židiniu, o spinduliu aplink AKM židinį nustatytos 3 km
apsaugos ir 10 km priežiūros zonos:
3 km apsaugos zona. Vėžaičių seniūnija - Rudaičių k., Gerduvėnų k., Perkūnų k.,
Pagerdaujo k., Pajuodupio k., Kavaliauskų k., Vėžaičių mstl., Nausodžio k., Jokulių k., Grikštaičių k.,
Samališkės k., Voveriškių k., Balkalnio k..
10 km priežiūros zonų apima:
Vėžaičių seniūnijoje - Antkopčio k., Bruožiu k., Girininkų k., Ruigių k., Stirbių k., Ežaičių
k., Gerduvėnų k., Greičiūnų k., Jurjonų k., Kalniškės k., Lapių k., Maciuičių k., Mostaičių k., Pažvelsio
k., Pikteikių k., Rudaičių k., Samališkės k., Sauserių k., Šakinių k., Tilvikų k., Utrių k., Žvelsėnų k.,
Perkūnų k., Pagerdaujo k., Pajuodupio k.. Kavaliauskų k., Vėžaičių mstl., Nausodžio k., Jokulių k.,
Grikštaičių k., Samališkės k., Voveriškių k., Balkalnio k.
Dauparų- Kvietinių seniūnijoje - Vaitelių k., Genaičių k., Šatrių k., Gribžinių k., Antkainio
k., Smilgynų k., Eglynų k., Kvietinių k., Cirulių k., Sėlenėlių k. Alksnių k., Šakinių k., Šlapšilės k.,
Kuliškių k., Laugalių k., Saulažolių k., Lėbartų k.
Dovilų seniūnijoje - Grambaviškių k. Kulių k. Lyverių k. Dovilų mstl. Grikšų k. Šnaukštų k.
Medsėdžių k. Baičių k. Jurjonų k. Piktožių k. Siūparių k.
Endriejavo seniūnijoje - Viržintų k., Žadeikių k., Žemgulių k;
Gargždų seniūnijoje - Gargždų miestą;
Veiviržėnų seniūnijoje - Rusinu ir Tarvydų kaimus;
Kretingos rajone Žalgirio seniūnijoje - Baublių k., Šašaičių k., Mikoliškių k., Utrių k.
Plungės rajone Kulių seniūnijoje - Palioniškių k., Paalančio k.. Didžiųjų Mostaičių k.
Šiose zonose privaloma vykdyti sekančius nurodymus:
draudžiamas kiaulių judėjimas ir vežimas visuomeniniais ir privačiais keliais: išskyrus
kiaulėms, vežamoms tranzitiniu keliu ar geležinkeliu jų neiškraunant ar nesustojant.
Gyventojams draudžiama be VMVT Klaipėdos VMVT leidimo įvežti arba išvežti ūkinius gyvūnus iš
laikymo vietų, nedelsiant pranešti apie visas nugaišusias ar sergančias kiaules ūkyje VMVT Klaipėdos
VMVT ar privačiam veterinarijos gydytojui.
Kiaulės negali būti išvežtos iš ūkio, kuriame jos yra laikomos, be atskiro VMVT Klaipėdos
VMVT leidimo.
Draudžiamos parodos, turgūs, įskaitant ūkinių gyvūnų surinkimą ir išvežimą, Klaipėdos rajone
Draudžiama pašaliniams asmenims lankytis kiaulių ūkiuose.
Užtikrinti biosaugos priemonių vykdymą kiaulių laikymo vietose.
Virusas nepavojingas žmogui.
Direktorius
Sigitas Karbauskas
Ernesta Strakšytė, tel. (8 46) 39 10-63, el. p. ernesta.straksyte@klaipedos-r.lt

Perdavė. Klaipėdos rajono savivaldybės
ESOC koordinatorius
Tel. 45 25 45, el. paštas: savivildvbe@klaipedosr.lt

Tel. (8 46) 45 25 45; faks. (8 46) 472 005;
mob. tel. 8 620 13 490;
el. p. kristina.stulpiniene@klaipedos-r.lt

Siuntimo laikas: 2018-11-30 9.40 vai.

CS FUNKCINĖMS PRATYBOMS
SĄLYGĄ Nr. 5

Operacijų vadovas. Organizuoti Kretingos ir Plungės rajonų savivaldybių informavimą apie
afrikinį kiaulių marą.

Klaipėdos rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacij
operacijų centro koordinatorius

Česlovas Banevičius

CS FUNKCINĖS PRATYBOS

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai,
tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt. www.klaipedos-r.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773688

Kretingos rajono savivaldybei

2018-11 -

Nr.

Plungės rajono savivaldybei
El. p. virginiius.domarkas@kretinga.lt, direktorius@plunge.lt

DĖL EKSTREMALIOSIOS SITIUACIJOS KLAIPĖDOS RAJONE
Informuojame, kad žemės ūkio bendrovei „Vėžaičiai" priklausiančioje kiaulių fermoje,
esančioje Pagerdaujo kaime, Vėžaičių seniūnijoje. Klaipėdos rajone nustatytas afrikinio kiaulių maro
virusas.
Į 10 km afrikinio kiaulių maro priežiūros zoną patenka Kretingos rajono Žalgirio seniūnijos
Baublių, Šašaičių, Mikoliškių, Utrių kaimai ir Plungės rajono Kulių seniūnijos Palioniškių, Paalančio
ir Didžiųjų Mostaičių kaimai.

Direktorius

Originalas nebus siunčiamas
K. Stulpinienė, tel. (8 46) 470 884, el. p. kristina.s ulpiniene@,klaipedos-r.lt

Sigitas Karbauskas

Priėmė Operacinio vertinimo ir
ekstremaliųjų situacijų prevencijos
grupė

Perdavė. Klaipėdos rajono savivaldybės
ESOC koordinatorius
Tel. 45 25 45, el. paštas: saviv tldvbe@klaipedosr.lt

Tel. (8 46) 45 25 45; faks. (8 46) 472 005;
mob. tel. 8 672 12 768;
el. p. mindaugas.gerdauskis@klaipedos-r.lt

Siuntimo laikas: 2018-11-30 10.10 vai.

CS FUNKCINĖMS PRATYBOMS
SĄLYGĄ Nr. 6

Operacijų vadovas teikia užduotis afrikinių kiaulių maro židinio lokalizavimui:
1. Reikalingas vienas policijos postas prie AKM židinio.
2. Automagistralėje Klaipėda-Kaunas AKM židinio priežiūros zonos ribose pastatyti
draudžiamuosius nukreipiamuosius, įspėjamuosius kelio ženklus.
3. Budėjimo postuose reikalingas 1 spec, vagonėlis.
4. Reikalingi biotualetai.

Klaipėdos rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų
operacijų centro koordinatorius

Česlovas Banevičius

CS FUNKCINĖS PRATYBOS

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, Klaipėdos g. 2, LT-96130 (iargždai,
tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el. p. sa vivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773688

Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Klaipėdos rajono policijos komisariatui

2018-11-30

Nr.

El. p. rasa.stasiulaitiene@policija.lt

DĖL POSTO ĮRENGIMO

Atsižvelgdami į tai, kad Savivaldybėje paskelbta ekstremalioji situacija (įsakymas
pridedamas) dėl kiaulių maro židinio žemės ūkio bendrovės „Vėžaičiai" kiaulių fermoje, Pagerdaujo
kaime, Vėžaičių seniūnijoje, prašome įrengti policijos postą prie AKM židinio (schema pridedama).
PRIDEDAMA. 2 lapai.

Direktorius

Originalas nebus siunčiamas
K. Stulpinienė, tel. (8 46) 470 884, el. p. kristina.s ulpiniene@,klaipedos-r.lt

Sigitas Karbauskas

CS FUNKCINĖS PRATYBOS

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai,
tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el. p savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773688

UAB „Hidrostatyba" Generaliniam direktoriui
Ignui Dauniui

2018-11-30

Nr.

El. p. administracija@hidrostatyba.lt

DĖL STATYBOS VAGONĖLIŲ SKYRIMO
Vadovaudamiesi 2017 m. kovo 17 d. sutartimi Nr. AS-257 dėl inžinerinės technikos nuomos,
materialinių išteklių bei žmogiškųjų resursų teikimo darbo, poilsio, švenčių dienomis bei ne darbo
metu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai esant ekstremaliai situacijai, įvykus ekstremaliam
įvykiui, civilinės saugos pratyboms bei atsižvelgdami į tai, kad Savivaldybėje paskelbta ekstremalioji
situacija (įsakymas pridedamas), prašome skirti kiaulių maro židinio likvidavimui žemės ūkio
bendrovės „Vėžaičiai" kiaulių fermoje, Pagerdaujo kaime, Vėžaičių seniūnijoje 1 statybinius
vagonėlius.
Apmokėjimas pagal paslaugų suteikimo metu galiojančius Rangovo valandinius įkainius.
PRIDEDAMA 1 lapas.

Direktorius

Originalas nebus siunčiamas
K. Stulpinienė, tel. (8 46) 470 884, el. p. kristina.s ulpiniene@,klaipedos-r.lt

Sigitas Karbauskas

CS FUNKCINĖS PRATYBOS

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai,
tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el. p. savivaldvbe@,klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773688

VĮ „Kelių priežiūra" Klaipėdos padalinio
Klaipėdos kelių tarnybai

2018-11-30

Nr.

El. p. algminas.smitas(g keliuprieziura.lt

DĖL KELIO ŽENKŲ PASTATYMO

Atsižvelgdami į tai, kad Savivaldybėje paskelbta ekstremalioji situacija (įsakymas
pridedamas) dėl kiaulių maro židinio žemės ūkio bendrovės „Vėžaičiai" kiaulių fermoje, Pagerdaujo
kaime, Vėžaičių seniūnijoje, prašome automagistralėje Klaipėda-Kaunas AKM židinio priežiūros
zonos ribose pastatyti draudžiamuosius nukreipiamuosius, įspėjamuosius kelio ženklus (schema
pridedama).
PRIDEDAMA. 2 lapai.

Direktorius

Originalas nebus siunčiamas
K. Stulpinienė, tel. (8 46) 470 884, el. p. kristina.s ulpiniene@,klaipedos-r.lt

Sigitas Karbauskas

CS FUNKCINĖS PRATYBOS

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai,
tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773688

UAB „Toirenta"

2018-11-30

Nr.

El. p. info@toitoi.lt

DĖL BIOTUALĖTŲ NUMOS, PRIEŽIŪROS IR APTARNAVIMO
Atsižvelgdami į tai, kad Savivaldybėje paskelbta ekstremalioji situacija (įsakymas
pridedamas), prašome skirti kiaulių maro židinio likvidavimui žemės ūkio bendrovės „Vėžaičiai"
kiaulių fermoje, Pagerdaujo kaime, Vėžaičių seniūnijoje 2 biotualetus.
Apmokėjimas pagal pateiktą sąskaitą.
PRIDEDAMA 1 lapas.

Direktorius

Originalas nebus siunčiamas
K. Stulpinienė, tel. (8 46) 470 884, el. p. kristina.s ulpiniene@,klaipedos-r.lt

Sigitas Karbauskas

CS FUNKCINĖS PRATYBOS

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai,
tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el. p. savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773688

UAB „Gargždų komunalinės paslaugos"

2018-11-30

Nr.

El. p. gargzdulpb@gmail.com

DĖL ELEKTRIKO SKVRIMO
Vadovaudamiesi 2017 m. kovo 17 d. sutartimi Nr. AS-257 dėl inžinerinės technikos nuomos,
materialinių išteklių bei žmogiškųjų resursų teikimo darbo, poilsio, švenčių dienomis bei ne darbo
metu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai esant ekstremaliai situacijai, įvykus ekstremaliam
įvykiui, civilinės saugos pratyboms bei atsižvelgdami į tai, kad Savivaldybėje paskelbta ekstremalioji
situacija (įsakymas pridedamas), prašome skirti kiaulių maro židinio likvidavimui žemės ūkio
bendrovės „Vėžaičiai" kiaulių fermoje, Pagerdatijo kaime, Vėžaičių seniūnijoje 1 elektriko, elektros
pajungimui/atjungimui.
Apmokėjimas pagal paslaugų suteikime metu galiojančius Rangovo valandinius įkainius.
PRIDEDAMA. 1 lapas.

Direktorius

Originalas nebus siunčiamas
K. Stulpinienė, tel. (8 46) 470 884, el. p. kristina.s ulpiniene@,klaipedos-r.lt

Sigitas Karbauskas

CS FUNKCINĖS PRATYBOS

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai,
tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el. f . savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773688

UAB „Hidrostatyba" Generaliniam direktoriui
Ignui Dauniui

2018-11-30

Nr.

El. p. administracija@hidrostatyba.lt

DĖL PAKROVĖJO SKYRIMO
Vadovaudamiesi 2017 m. kovo 17 d. sutartimi Nr. AS-257 dėl inžinerinės technikos nuomos,
materialinių išteklių bei žmogiškųjų resursų teikimo darbo, poilsio, švenčių dienomis bei ne darbo
metu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai esant ekstremaliai situacijai, įvykus ekstremaliam
įvykiui, civilinės saugos pratyboms bei atsižvelgdami į tai, kad Savivaldybėje paskelbta ekstremalioji
situacija (įsakymas pridedamas), prašome skirti kiaulių maro židinio likvidavimui žemės ūkio
bendrovės „Vėžaičiai" kiaulių fermoje, Pagerdaujo kaime, Vėžaičių seniūnijoje 1 pakrovėją.
Apmokėjimas oagal paslaugų suteikimo metu galiojančius Rangovo valandinius įkainius.
PRIDEDAMA. 1 lapas.

Direktorius

Originalas nebus siunčiamas
K. Stulpinienė, tel. (8 46) 470 884, el. p. kristina.s ulpiniene@,klaipedos-r.lt

Sigitas Karbauskas

Perdavė. Klaipėdos rajono savivaldybės
ESOC koordinatorius

Priėmė. Operacinio vertinimo ir
ekstremaliųjų situacijų prevencijos
grupė

Tel. 45 25 45, el. paštas: saviv ildvbe@klaipedosr.lt

Tel. (8 46) 45 25 45; faks. (8 46) 472 005;
mob. tel. 8 672 12 768;
el. p. mindaugas.gerdauskis@klaipedos-r.lt

Siuntimo laikas: 2018-11-30 10.20 vai.

CS FUNKCINĖMS PRATYBOMS
SĄLYGĄ Nr. 6-1
Operacijų vadovas teikia užduotis afrikinių kiaulių maro židinio lokalizavimui:
1. Reikalingas papildomos priemonės:
- vienkartiniai spec. rūbai (kombinezonai) 200 vnt.
- pirštinės, antveidžiai 200 vnt.
- avalynė (guminiai batai) 20 porų;
- vienkartiniai antbačiai 200 vnt.;
- dezinfekcinės medžiagos 5000 m 2 dezinfekcijai.
2. Įrengti dezobarjerą (dezomatą) atvykstančiam ir išvykstančiam personalui ir transportui
j/iš ZŪB „Vėžaičiai" kiaulių fermą.

Klaipėdos rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų
operacijų centro koordinatorius

Česlovas Banevičius

Perdavė. Klaipėdos rajono savivaldybės
ESOC koordinatorius

Priėmė. Gelbėjimo darbų vadovas
Operacinio vertinimo ir ekstremaliųjų
situacijų prevencijos grupė

Tel. 45 25 45, el. paštas: savi v ildvbe@klaipedosrjt

Tel. (8 46) 35 02 42; faks. (8 46) 35 05 50;
mob. tel. 8 463 50 242;
el. p. antanas.bauza@vmvt.lt

Siuntimo laikas: 2018-11-30 10.30 vai.

Tel. (8 46) 45 25 45; faks. (8 46) 472 005;
mob. tel. 8 672 12 768;
el. p. mindaugas.gerdauskis@klaipedos-r.lt

CS FUNKCINĖMS PRATYBOMS
SĄLYGĄ Nr. 6-2
Operacijų vado\as teikia užduotis afrikinių kiaulių maro židinio lokalizavimui:
1.Darbui AKM židinyje reikalingas papildomas personalas (3 pamainos po 6 žmones)
maždaug 3 darbo dienoms.
2. Gali būti reikalinga seniūnų ir policijos pagalba imant kiaulių kraujo mėginius iš
gyventojų esančių AKM 3 km ir 10 km zonose.

Klaipėdos rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų
operacijų centro koordinatorius

Česlovas Banevičius

Perdavė. Klaipėdos rajono savivaldybės
ESOC koordinatorius

Priėmė. Materialinio techninio
aprūpinimo grupė

Tel. 45 17 33, el. paštas: sav \ aldybe@klaipedosrjt

tel. (8 4 6 ) 4 5 2 5 4 5 ; f a k s . (8 4 6 ) 4 7 2 0 0 5 ;
m o b . tel. 8 6 5 5 9 4 816;
el. p. deividas.marcinkevicius@klaipedos-r.lt

Siuntimo laikas: 2018-11 -30 11.10 vai.

CS FUNKCINĖMS PRATYBOMS
SĄLYGĄ Nr. 7

Operacijų vadovas teikia užduotį dėl maitinimo organizavimo.

Klaipėdos rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacįį
operacijų centro koordinatorius

Česlovas Banevičius

Perdavė. Klaipėdos rajono savivaldybės
ESOC koordinatorius

Priėmė. Gelbėjimo darbų vadovas
Tel. (8 46) 35 02 42; faks. (8 46) 35 505 50;
mob. tel. 8 463 50 242;
el. p. antanas.bauza@vmvt.lt

Tel. 45 17 33, el. paštas: sav;\ aldvbe@,klaipedosr.lt

Siuntimo laikas: 2018-11-30 11.35 vai.

CS FUNKCINĖMS PRATYBOMS
SĄLYGĄ Nr. 8
Operacijų vadovas teikia užduotis:
1. organizuoti kiaulių užmigdymą.
2. Organizuoti nugaišusių ar užmigdytų kiaulių išvežimą į UAB „Rietavo veterinarinė
sanitarija".

Klaipėdos rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų
operacijų centro koordinatorius

Česlovas Banevičius

Perdavė. Operacijų vadovas

Priėmė. Gelbėjimo darbų vadovas

Tel. 45 25 45, el. paštas: sav; 1 aldvbe@k1aipedosrjt

tel. (8 46) 35 02 42; faks. (8 46) 35 505 50;
mob. tel. 8 463 50 242
el. D. antanas.bauza®. vmvt.lt

Siuntimo laikas: 2018-11-30 11.45 vai.

CS FUNKCINĖMS PRATYBOMS
SĄLYGĄ Nr. 9

Operacijų vadovas teikia užduotis dėl pašarų sunaikinimo, fermos dezinfekavimo.

Klaipėdos rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų
operacijų centro koordinatorius

Česlovas Banevičius

Perdavė. Klaipėdos rajono savivaldybės
ESOC koordinatorius

Priėmė:
Informacijos valdymo grupė
Visuomenės informavimo grupė

Tel. 45 17 33, el. paštas: savi\ aldybe@klaipedosr.lt

Tel. (8 46) 45 25 45; faks. (8 46) 472 005;
mob. tel. 8 695 85 694;
el. p. ernesta.straksvte@klaipedos-r.lt

Siuntimo laikas: 2018-11-30 11.50 vai.

Tel. 8 610 02 629, faksas (8 46) 47 20 05, el.
p. raimonda.kucinskaite@klaipedos-r.lt
Tel. (8 5 ) 2 7 1 7511, faksas (8 5 ) 2 7 1 7513,
el. p. sks@,vpgt.lt: ems@,vpgt.lt
Tel. (8 46) 35 44 90, faksas (8 46) 35 44 73,
el. p. kl aipeda.ovs@,vpgt. lt

CS FUNKCINĖMS PRATYBOMS
SĄLYGĄ Nr. 10
Gauta informacija, kad afrikinio kiaulių maro židinio sunaikinimo darbai baigti, parengtas
Savivaldybės ESK protokolas apie ekstremaliosios situacijos atšaukimą (protokolas Nr. AS-2):
1. informuoti visuomenę apie židininio sunaikinimą.
2. Paruošti pranešimą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Situacijų
koordinavimo skyriui (toliau PAGD SKS) apie ES pabaigą, pranešimą pagal formą ES-3,
pranešimo tekstą (ne daugiau kaip 300 ženklų) dėl informacijos perdavimo per gyventojų
perspėjimo ir informavimo sistemą (GPIIS) apie židinio sunaikinimą bei juos ir Savivaldybės ESK
protokolą Nr. AS-2 išsiųsti Priešgaisrinio gelbėjimo departamento
prie VRM Situacijų
koordinavimo skyriui.
Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Operacinio
vadovavimo skyriui.
3. Operacijų vadovas teikia užduotį dėl materialinių nuostolių įvertinimo.

Klaipėdos rajono savivaldybės ekstremaliųjų
operacijų centro koordinatorius

CS FUNKCINĖS PRATYBOS

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS
POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2018-11-30 Nr. AS-2

Posėdis įvyko 2018-11-30. Pradžia - 11.30 vai, pabaiga - 12.00 vai.
Posėdžio pirmininkas - Ekstremaliųjų situacijų komisijos pirmininkas Sigitas Karbauskas.
Posėdžio sekretorė - Aldona Šėmienė, Ekstremaliųjų situacijų komisijos sekretorė.
Dalyvauja: Ekstremaliųjų situacijų komisijos nariai
Darbotvarkė. Savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos atšaukimas Klaipėdos
savivaldybėje.

rajono

SVARSTYTA. Savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos atšaukimas Klaipėdos rajono
savivaldybėje.
KALBĖJO (pagrindinės mintys):
Sigitas Karbauskas: Gauta informacija iš Ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo, Klaipėdos
valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Viršininko pavaduotojo-valstybinio veterinarijos inspektoriaus
Virgilijaus Valantino, kad žemės ūkio bendrovei „Vėžaičai" priklausiančioje kiaulių fermoje esančioje
Pagerdaujo kaime, Vėžaičių seniūnijoje, afrikinio kiaulių maro židinys likviduotas.
Vadovaudamasis Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 1243 „Dėl ekstremaliųjų situacijų skelbimo
ir atšaukimo tvarkos aprašo tvirtinimo" 7 punktu siūlau atšaukti ekstremaliąją situaciją Klaipėdos rajono
savivaldybėje.
NUTARTA (bendru pritarimu). Atšaukti savivaldybės lygio ekstremaliąją situaciją Klaipėdos
rajono savivaldybėje.

Posėdžio pirmininkas

Sigitas Karbauskas

Posėdžio sekretorė

Aldona Šėmienė

CS FUNKCINĖMS PRATYBOMS
(S
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KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS ATŠAUKIMO
2018 m. lapkričio 30 d. Nr.
Gargždai
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos -vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2
punktu", Ekstremaliųjų situacijų skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos
Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 1243 „Dėl ekstremaliųjų situacijų
skelbimo ir atšaukimo tvarkos aprašo tvirtinimo" 7 punktu bei Ekstremaliosios situacijos komisijos
2017 m. kovo 10 d. protokolu Nr. AS-2,
a t š a u k i u ekstremaliąją situaciją Klaipėdos rajono savivaldybėje.
Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo
administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas
Lietuvos administraciniiĮ ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui arba Regionų apygardos
administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda) Lietuvos
Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Direktorius

Sigitas Karbauskas

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai,
tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el. p. .a vi valdv be@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773688

CS FUNKCINĖS PRATYBOS
UAB radijo stočiai „LALUNA"

2018-11-30

Nr.

Radijo stočiai „RadijoGAMA"
Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdybos
Civilinės saugos skyriui
El. p. zinios@laluna.lt a r anas. gr @,centras .lt, stanislovas.kucinskas@vpgt.lt
PRANEŠIMAS APIE ARIKINIO KIAULIŲ MARO ŽIDINIO SUNAIKINIMĄ KLAIPĖDOS
RAJONE
Žemės ūkio bendrovei „Vėžaičiai" priklausančioje kiaulių fermoje, Pagerdaujo kaime,
Vėžaičių seniūnijoje, Klaipėdos rajone kiaulių maro židinys sunaikintas. Klaipėdos rajone atšaukta
savivaldybės lygio ekstremalioji situacija.
Gyventojai, kurie augina kiaules afrikinio kiaulių maro židinio apsaugos ir priežiūros zonoje,
prašome jas stebėti ir apie pastebėtus susirgimus informuoti Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą.
Pranešimą gyventojams skelbti kas 2 valandas iki atskiro pranešimo.

Direktorius

Originalas nebus siunčiamas
Ernesta Strakšytė, tel. (8 46) 39 10 63, el. p. ernesU.straksyte@,klaipedos-r.lt

Sigitas Karbauskas

CS FUNKCINĖMS PRATYBOMS

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai,
tel. (8 46) 45 25 45 faks. (8 46) 47 20 05, el. p. savivaldvbe@klaipedos-r.lt. www.klaipedos-r.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773688

Klaipėdos rajono laikraščiui „Banga"

2018-11-30

Nr.

Klaipėdos apskrities priešgaisrinė gelbėjimo valdybos
Civilinės saugos skyriui
El. p. editor@gargzdai.lt stanislovas.kucinskas@vpgt.lt
PRANEŠIMAS SPAUDAI
Žemės ūkio bendrovei „Vėžaičiai" priklausančioje kiaulių fermoje, Pagerdaujo kaime,
Vėžaičių seniūnijoje, Klaipėdos rajone kiaulių maro židinys sunaikintas. Klaipėdos rajone atšaukta
savivaldybės lygio ekstremalioji situacija.
Gyventojai, kurie augina kiaules afrikinio kiaulių maro židinio apsaugos ir priežiūros zonoje,
prašome jas stebėti ir apie pastebėtus susirgimus informuoti Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą.

Direktorius

Originalas nebus siunčiamas
Ernesta Strakšytė, tel. (8 46) 39 10-63, el. p. ernesta.straksyte@klaipedos-r.lt

Sigitas Karbauskas

CS FUNKCINĖS PRATYBOS

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai,
tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el. p. .savivaldybe@klaipedos-r.lt, www.klaipedos-r.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773688

Kretingos rajono savivaldybei

2018-11-30

Nr.

Plungės rajono savivaldybei
El. p. virginijus.domarka ;@kretinga.lt, direktorius@plunge.lt

DĖL EKSTREMALIOSIOS SITIUACIJOS KLAIPĖDOS RAJONE ATŠAUKIMO

Informuojame, kad žemės ūkio bendrovei „Vėžaičiai" priklausančioje kiaulių fermoje,
Pagerdaujo kaime, Vėžaičių seniūnijoje, Klaipėdos rajone kiaulių maro židinys sunaikintas. Klaipėdos
rajone atšaukta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija.
Gyventojai, kurie augina kiaules afrikinio kiaulių maro židinio apsaugos ir priežiūros zonoje,
privalo jas stebėti ir apie pastebėtus susirgimus informuoti Valstybinę maisto ir veterinarijos tarnybą.

Direktorius

Originalas nebus siunčiamas
K. Stulpinienė, tel. (8 46) 470 884, el. p. kristina.s ulpiniene@,klaipedos-r.lt

Sigitas Karbauskas

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai,
tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el. p. savivaldvbe@,klaipedos-r.lt. www.klaipedos-r.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773688

CS FUNKCINĖS PRATYBOS
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos Situacijų koordinavimo skyriui

2018-11-30

Nr.

Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos
Operacinio vadovavimo skyriui
Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos
Civilinės saugos skyriui
El. p. sks@vpgt.lt. klaipeda.ovs@vpgt.lt, stanislovas.kucinskas@vpgt.lt
PRANEŠIMAS APIE EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS ATŠAUKIMĄ

Data

2018-11-30

Ekstremalaus įvykio
kriterijus

Įvykio aprašymas

Kriterijus Nr. 11.1.

ąemės
ūkio
bendrovei
„Vėžaičai"
priklausančioje kiaulių fermoje, Pagerdaujo
kaime, Vėžaičių seniūnijoje, Klaipėdos
rajone afrikinio kiaulių maro židinys
likviduotas.

Direktorius

Originalas nebus siunčiamas
Simona Bykšaitė-Matulienė, tel. (8 46) 47 08-05, simona.byksaitc@klaipedos-r.lt

Pastabos

Sigitas Karbauskas

FORMA ES-3
CS FUNKCINĖS PRATYBOS
KLAIPĖDOS RAJONO SAVIV ALDYBĖS ADMINISTRACIJA
PRANEŠIMAS APIE PADĖTĮ PAŠALINUS EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PADARINIUS
2. ADRESATAS:
1. PRANEŠĖJAS Klaipėdos rajono savivaldybės
2.1. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
administracija
departamento prie Vidaus reikalų ministerijos
situacijų koordinavimo centrui, Švitrigailos g. 18,
Vilnius
2.2. Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo
valdybos Operacinio vadovavimo ir Civilinės
saugos skyriams, Trilapio g. 12, Klaipėda
DATA: 2017-03-10 TEL. NR. (8 46) 45 25 45,
TEL.NR. (8 5)271 7511; (8 46)354 490
MOB. TEL. 8 686 33 706
FAKSO NR. (8 5) 271 7513; (8 46) 354 473
LAIKAS: 12.10 vai. FAKSO NR. (8 46) 475005
EL. PAŠTAS: sksfiivpat.lt: voc@vpat.lt:
EL. PAŠTAS: savivaldybe ¡áiklaipedos-r.lt
klaipeda.ovsfižvpgt.lt: s.kucinskasčžvpgt.lt
4. ŠIO PRANEŠIMO PRIEDAI (AKTUALŪS
3. EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS
DUOMENYS APIE EKSTREMALIĄJĄ
PADARINIŲ ŠALINIMO DARBŲ PABAIGA:
SITUACIJĄ) - Klaipėdos VTVM pranešimas
afrikinio kiaulių maro židinys likviduotas, kitų
galimų židinių ar infekuoti kiaulių nenustatyta
LAPŲ SKAIČIUS - 1
5. EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS
PAVADINIMAS: kriterijus 11.1., gyvūnų ligų
protrūkis - afrikinis kiauliu maras
6. ŽUVUSIEJI 7. SUŽEISTIEJI 8. KITA INFORMACIJA ( VEIKSMAI, PADARYTA ŽALA, PATIRTI NUOSTOLIAI IR T. T.)
Utilizuota 150 kiaulių. Organizuotas maitinimas
ŽMONĖS
TECHNIKA
9. DALYVAVUSIOS CIVILINES SAUGOS
SISTEMOS PAJĖGOS:
10
Policijos ekipažas - 5
9.1. Policijos ekipažas
4
Teleskopinis (frontalinis) krautuvas
9.3. UAB „Hidrostatyba"
Buldozeris
1
Automobilis biotualetų atvežimui
9.4. UAB „TOI-TOI Lietuva"
9.5. MB „Gargždų patiekalai"
9.6. UAB „Ažiūra"
2
Lengvieji automobiliai - 2
9.7. Klaipėdos rajono savivaldybė
6
Ratinis traktorius - 2
9.8. Žemės ūkio bendrove „Vėžaičiai"
9. 9. UAB „Rietavo veterinarinė sanitarija"
3
9.10. Vėžaičių seniūnija
10. INFORMACIJĄ PATEIKĘS ASMUO
C S koordinatorius

Vladislovas Bernotas

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai,
tel. (8 46) 45 25 45, faks. (8 46) 47 20 05, el. p. savi valdvbeiflkl,.ipcdos-r.lt. www.klaipedos-r.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188773688

CS FUNKCINĖS PRATYBOS
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos Situacijų koordinavimo skyriui

2018-11 -

Nr.

Klaipėdos apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos
Civilinės saugos skyriui
El. p. sks@vpgt.lt. stanislovas.kucinskas@vpgt.lt
DĖL GYVENTOJŲ PERSPĖJIMO PER GYVENTOJŲ PERSPĖJIMO IR INFORMAVIMO
SISTEMĄ
TRUMPASIS PERSPĖJIMO PRANEŠIMAS
Klaipėdos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnybą informuoja, kad žemės ūkio bendrovei
„Vėžaičai" priklausančioje kiaulių fermoje, Pagerdaujo kaime, Vėžaičių seniūnijoje afrikinio kiaulių
maro židinys likviduotas
Klaipėdos rajono savivaldybės administracija.

Direktorius

Originalas nebus siunčiamas
Simona Bykšaitė-Matulienė, tel. (8 46) 47 08-05, simona.byksaite@klaipedos-r.lt

Sigitas Karbauskas

Priėmė. Klaipėdos rajono
savivaldybės ESOC informacijos
valdymo grupė

Perdavė. Klaipėdos rajono savivaldybės
ESOC koordinatorius
Tel. 45 17 33, el. paštas: savi\ ;:ldybe@klaipedosr.lt

Pratybi dalyviai

Siuntimo laikas: 2018-11-30 12.00 vai.
CS FUNCINĖMS PRATYBOMS
SĄLYGA Nr. 11
Signalas „Rytas-33" - CS stalo pratybų pabaiga.

Klaipėdos rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacįįi
operacijų centro koordinatorius

Česlovas Banevičius

